
  

  

  

  

  

  

  اللغة العربية المبسطة قواعد

  عبد اللطيف السعيد
وق�د أق�دمت عل�ى ھ�ذا العم�ل عل�ى ال�رغم م�ن ص�عوبته،ومعرفة تق�صيري : يقول المؤل�ف 

فيه، بما رغبت في توفيره 2بنائي الط'ب من كتاب موجز مبسط في النحو وا)م'ء عل�ى 

سد حاج�ة الناش�ئة إل�ى ا)حاط�ة أن يكون شام' لقواعد اللغ�ة العربي�ة وا)م�'ء العرب�ي، ي�

بجوانب ھذا العلم بأسلوب شامل موجز ومب�سط، وم�ن ھن�ا فق�د وض�عت القاع�دة ب�صياغة 

ھا بأمثلة مناسبة مراعيا أن تكون ھذه ا2مثلة م�ن مف�ردات إيامبسطة تخدم الغرض،متبعا 

ولية الحياة اليومية للناشئة، دون أن يؤدي ذلك إلى اجتزاء القاعدة بل حرصت على ال�شم

  . ما استطعت، معتمدا في كل ذلك على مراجع اللغة الرئيسة

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  مقدمة

  
  بسم @ الرحمن الرحيم

 النح�و المبتدئين أو للذين يشكون من صعوبة مراج�ع للناشئة النحوضعت في ُ والتي ھي الكتب ٌكثيرة
وم�ن  اد و2بنائھ�ا، من واضعي ھذه الكتب أن يبسط م�ا وض�عه خدم�ة للغ�ة ال�ضكلالمعروفة،ويحاول 

وقد أقدمت عل�ى ھ�ذا العم�ل عل�ى ، ھنا كانت الصعوبة في وضع المزيد من ھذه الكتب تضاف إلى تلك
 م�ن كت�اب م�وجز الط�'ببم�ا رغب�ت ف�ي ت�وفيره 2بن�ائي  ومعرفة تق�صيري في�ه،،الرغم م�ن ص�عوبته

ي�سد حاج�ة   العرب�ي، العربي�ة وا)م�'ءاللغ�ة وا)م�'ء عل�ى أن يك�ون ش�ام' لقواع�د النح�ومبسط في 
وم�ن ھن�ا فق�د وض�عت القاع�دة   إلى ا)حاطة بجوانب ھذا العلم بأسلوب شامل موجز ومب�سط،الناشئة

ھا بأمثل�ة مناس�بة مراعي�ا أن تك�ون ھ�ذه ا2مثل�ة م�ن مف�ردات إيابصياغة مبسطة تخدم الغرض،متبعا 
ت عل��ى ال��شمولية م��ا دون أن ي��ؤدي ذل��ك إل��ى اجت��زاء القاع��دة ب��ل حرص�� ،للناش��ئةالحي��اة اليومي��ة 

  .  الرئيسةاللغة ذلك على مراجع كل في معتمدا استطعت،
ة المبتغ�اة م�ن ھ�ذا العم�ل ف�إنني آم�ل أن يع�ذرني اي�نني وأنا أسعى إلى الحرص على الوصول إلى الغإ

ه كل�ف�إني وإن حرص�ت الح�رص  أو يلح�ظ تق�صيرا ف�ي بع�ض جوانب�ه، ، من يجد فيه بعض الھناتكل
وإنن�ا لن�سأله س�بحانه   ذل�ك I تع�الى وح�ده،ك�لوالكم�ال ف�ي   عمل ح�دودا،كلن لإH أ،على تجنب ذلك

 اختارھ��ا لرس��الته م��ن ب��ين ا2م��م الت��يلغ��ة ھ��ذه ا2م��ة  ،وتع��الى أن يم��دنا ب��العون لخدم��ة لغ��ة الق��رآن
     .    و@ من وراء القصد         .جميعا

    عبد اللطيف عبد الرحمن السعيد          
  



 

  مك'أقسام ال
  . وحرفٍ وفعلٍ إلى اسمُمك'قسم الُي

  :ٌوھو أنواع ،ةجرالش-التطور:مثل،ٍ على معنى أو شيءما دلھو : ُاHسم
  .ُ فاطمة– ُأحمد: ٍ إنسانُاسم-١
 .ٌ حصانٌ-غزال: ٍ حيوانُاسم-٢
  .ٌ قمحٌ-ةجرش: ٍ نباتُاسم-٣
 .ٌ طاولة-ٌجدار: ٍ جمادُاسم-٤

  ُر الجدا-ٌجدار:عليه) ال( يقبل دخول-ا: سماته
  !ُيا أحمد: عليهالنداء يقبل دخول أداة -       ب

  . بالزمنا مرتبطٍ أو عملٍ على حدثما دلھو ُ:الفعل
 ، م�ضارعاُ ك�ان الفع�لحاض�را ُوإن كان الح�دث )حضر: (،مثل ماضياُ كان الفعلماضيا ُكان الحدثفإن 
  .)احضر(ُ:،مثلٍفعل أمرُالفعل  على طلب حدوث العمل كان ُ الفعلدلوإن  )ُيحضر(:مثل

   . إلى-من: ُمثل ، وا2فعال أو بين أجزاء الجملةا2سماءھو ما استعمل للربط بين :ُالحرف
  

  2سماءا
  

  المشتقالجامد و
  .)باب(،مثل غيره منُؤخذُ H يالذي ُاHسمھو :ُالجامد

    .من الطلوع) مطلع(ُ مثل ،غيره  منُؤخذُ يالذي ُاHسم ھو:المشتق و
  : نوعانُ الجامدُاHسم

  ٌ نحلة-ٌشمس: ،مثلالحواس بُدركُ يالذي ُاHسمھو  :ٍ ذاتُ اسم-ا
  .ٌ صدق-ٌاحترام ُ: المصدر،مثليسمى بالعقل وُدركُ يالذي ُاHسمھو  : معنىُ اسم-ب

  
  ُالمصدر

  :ُهُوأنواع ،ُاتالمشتق وُ ا2فعالُ عنهُ تصدرالذي ُاHسم معنى وھو ُ اسمُالمصدر
  

  الث'ثيالمصدر 
ُ رجوعا،- رجع  كتابة،-كتب: ُمثل  بالرجوع إلى المعاجم،ُعرفُ سماعي يٌ ھو مصدر   . جمعا-جمع ُ

  :الث'ثية ضوابط المصادر ُبعض
ُفعول( هُ فمصدرٍ على عملدلما أو ،)فعل(هُ Hزما وزنُُهفعلكان  ما-١ ُجحود-جحد:مثال  ،)ُ ُ.  
  .طيران-ارط ٌ:مثال )فع'ن( ه على وزنُ جاء مصدرٍ أو اضطرابٍ منھا على حركةدل ما-٢
  .ُصداع: ٌ،مثال)ُفعال( وزنه علىُ جاء مصدرٍ منھا على مرضدل ما-٣
  .ُزرقة ٌ: مثال،)ُفعلة(   وزنه علىُ جاء مصدرٍون منھا على لدل ما-٤
 .حدادةٌ:مثال ، )فعالة ( وزنه علىُ جاء مصدرٍ منھا على حرفةدل ام-٥
أو عل������ى ُنب������اح ٌ:مث������ال ،)ُفع������ال(  وزنه عل������ىُ ج������اء م������صدرٍ منھ������ا عل������ى ص������وتدل م������ا-٦

  .صھيل:مثال)فعيل(وزن
  .نفارٌ: مثال)فعال( علىهُ جاء مصدرٍ منھا على امتناعدل ما-٧



 

  بطر ٌ:مثال ،)فعل( وزن ه علىُ جاء مصدرٍ منھا على عيبدل ما-٨
  .فتح:مثال ،)فعل(  وزنه علىُمصدري  يأتالمتعديُ الفعل-٩

 .قيام:مثل) فعال(أو على وزن  ٌ،ولق: ُمثل) فعل(ه على وزنُ يأتي مصدرُ ا2جوفُالفعل-١٠
  

  الرباعيالمصدر 
  :ٍ أوزانُ قياسي،له عدةٌھو مصدر

  .إرھاق_  أرھق ٌ:مثال ، )إفعال( زن و علىُهُجاء مصدر)  أفعل( على وزنُإذا كان الفعل-١
ٌإذا كان الفعل منتھيا بألف قلبت ھمزة في المصدر، مثال- ُُ   .إعطاء: أعطى: ٍ
ٍلعين حذفت عينه في المصدر وعوضت بت�اء مربوط�ة ف�ي الم�صدرُإذا كان الفعل معتل ا- ٍ ُ ُُ : أف�اد: ٌمث�ال.ُ

  .إفادة
  . تصعيد- صعد ٌ:مثال ، )تفعيل(وزن ه علىُجاء مصدر) فعل( على وزنُإذا كان الفعل-٢
ٌإذا كان الفعل مھم�وزا أو منتھي�ا ب�ألف ج�اء م�صدره عل�ى وزن تفعل�ة، مث�ال- ُُ : تجزئ�ة، ونم�ى: ج�زأ: ُ

  .تنمية
ُ مجاھ�دة،وھو وزن - جاھد ٌ:مثال ،)ُمفاعلة(وزن ه علىُجاء مصدر) فاعل( على وزنُإذا كان الفعل-٣

  .  سماعيٌوھو وزن  جھادا،-جاھد ٌ:مثال )فعاH(وزن على قياسي، وقد يأتي
 ٌوھ��و وزن زلزل��ة،- زل�زل :مث��ال ،)فعلل��ة( ى وزنل�ه عُاء م��صدرج��)لل�عف(عل��ى وزنُ ك�ان الفع��ل إذا-٤

  . سماعيٌوھو وزن زلزاH،-زلزل:،مثال)فع'H( على وزنوقد يأتي،قياسي
  

  السداسي والخماسيالمصدر 
  : اختصارھا بالم'حظات ا_تيةُ،يمكنٌ متعددةٌلھما أوزان ھما مصدران قياسيان،

 -تجمھ��ر:ه عل��ى وزن فعل��ه م��ع ض��م م��ا قب��ل آخره،مث��الُ ج��اء م��صدرٍ مب��دوءا بت��اءُإذا ك��ان الفع��ل-١
  . تبديا-تبدى: ،مثالما قبلھاكسر ُ في المصدر ياء ويُقلبُ فتٍ مقصورةٍ بألفتومامخُتجمھرا،إH إذا كان 

 -اطم�أن:مثال  قبل آخره،ٍه على وزن فعله مع إضافة ألفُ جاء مصدرٍ مبدوءا بھمزةُ إذا كان الفعل-٢
  . انتھاء-انتھى: مثال  ھمزة،ُقلبُ فتٍ مقصورةٍ بألفمنتھياه ُإH إذا كان آخر ،اطمئنانا

ٍ كان الفعل معتل العين، حذفت عينه في المصدر وعوضت بتاء مربوطة في آخرهإذا- ٍ ُ ُ ُ : اس�تفاد: ٌمثال. ُ
  .استفادة

ك ُ به للمصدر أداؤٌمفعول :الواجب .ك الواجبُني أداؤُيعجب:،مثالفاع' ُ عمل فعله فيرفعُ المصدرُيعمل
   . ُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌمنصوب

  
  الصناعيالمصدر 

 على آخ�ر ٍ مربوطةٍ وتاءٍ مفتوحةٍمشددة ٍة بزيادة ياءالمشتق الجامدة أو ا2سماء من ُصاغُ يٌصدرھو م
  .ٌ جدارية-ٌ،جدارٌ إنسانية-ٌإنسان:، مثالا2سماءھذه 

  

  
  
  



 

  اتالمشتق
  

  اسم الفاعل
  . بالكتابةُ على من يقومدل يالذي على من قام بالفعل،ككاتب دليمشتق  ٌاسم

وم�ن ف�وق   كات�ب،-كت�بٌ:مث�ال ،)فاع�ل(  وزن  المبن�ي للمعل�وم عل�ىالث'ث�يع�ل  م�ن الفُصاغُي:هُصوغ
: ٌ،مث��الآخرهم��ضمومة وك��سر م��ا قب��ل  ميم��ا عل��ى وزن م��ضارعه بإب��دال ح��رف الم��ضارعة الث'ث��ي
  . ُ مجتمع-اجتمع
ُج�اء الم�سافر أب�وه: ٌ،مث�الفاع' ُ فيرف�عال'زم الفاعل عمل فعله ُ اسمُيعمل لفاع�ل  Hس�م اٌفاع�ل ُ:أب�وه ،ُ

 ف�ي ال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُوالھ�اء  الخم�سة،ا2س�ماء م�ن 2ُن�ه رفع�ه ال�واو ُ وع'مةٌمرفوع
 :ق�ول  أبي�ك،ُأنت ال�سامع ق�ول ٌ:مثال  مفعوH به،ُ فينصبالمتعدي عمل فعله ُ با)ضافة،ويعملجرمحل 

  . على آخرهُالظاھرة ُنصبه الفتحة ُ وع'مةٌبه Hسم الفاعل منصوبٌ مفعول
  : اسم الفاعلُبالغةم

  . على المبالغة في القيام بالفعلدليمشتق  ٌھي اسم
  : منھاٍ على أوزانالث'ثي من الفعل ُصاغُت:ھاُصوغ

  .وثاب: فعال-
  .ع'مة:  فعالة-
  .ُأكول: ُفعول-
  .كريم: فعيل-
  .مبطان: مفعال-

  
  سم المفعولا

  .ُ على من وقعت عليه الكتابةدل يالذيكمكتوب  ُ، على من وقع عليه الفعلدليمشتق  ٌھو اسم
 ٌ:مث���ال )ُمفع���ول(  المبن���ي للمجھ���ول عل���ى وزنالث'ث���ي المفع���ول م���ن الفع���ل ُ اس���مُصاغُي��� :ُهُص���وغ

ٌمعلوم:علم  م�ضمومة وف�تح م�ا ميم�اضارعه بإبدال حرف الم�ضارعة ُ على وزن مالث'ثيومن فوق  ،ُ
  .ُمجتمع:ُاجتمعٌ:مثال قبل ا_خر،

ُأخي محمود فعل�هٌ:مثال ،ٍ نائب فاعلُ المبني للمجھول فيرفععمل فعله  المفعولُ اسمُيعمل  ُنائ�ب :ُفعل�ه:ٌ
  . على آخرهُالظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٍفاعل

  
   ا_لةُاسم
  .نا على الحراثةُساعدُ يالذي بھا للقيام بالفعل، كالمحراث ُستعانُ يالتي على ا_لة دليمشتق  ٌاسم

  :ھاُأشھر ،ٍ غير قياسيةٍ على أوزانالمتعدي الث'ثيُ ن الفعل ا_لة مُ اسمُصاغُي: ُهُصوغ
  .غسالة: فعالة-   .ارجر: فعال-

  .محراث: مفعال
  .معول: مفعل
  .مروحة: مفعلة
  .ُساطور:ُفاعول

  
   والمكانالزماناسما 



 

 ُس�رتٌ:مث�ال م،ك�'ل�ة الHد م�ن اHس�م ُ ن�وعُحددُوي  ومكانه،أن على زمان وقوع الفعل دHھما اسمان ي
  في

  .ٍ زمانُ ھنا اسمُمدخل. إلى صفوفھم في الثامنة صباحاالط'بُ مدخل ،ٍ مكانُالمدخل ھنا اسم: المدخل
  :  ُإذا كان الفعل) مفعل( على وزنالث'ثي والمكان من الفعل الزمان اسما ُصاغُي:ماُھُصوغ

  .ممشى-مشى: ا_خرمعتل-١
   مرقد-ُ يرقد-رقد: مضموم ا_خر في المضارع-٢
 . ملعب-ُ يلعب-لعب: العين في المضارعمفتوح-٣
  ُ:إذا كان الفعل) مفعل(  على وزنُصاغُوي
  . موعد-وعد:ا2ول معتل-١
 عل�ى وزن اس�م الث'ث�ي م�ن ف�وق ُصاغُوي� . مع�رض-ُ يع�رض-ع�رض:مكسور العين ف�ي الم�ضارع-٢

  .ُ منحدر-انحدر: المفعول
  مطل�ع، م�سكن، م�سجد، :مث�ل مفع�ل،:م�ن دHمفعل ب� :معت عن العرب على وزنُ سٍ مكانُھناك أسماء

  .مفرق مسقط، منسك، مغرب، منبت، مشرق،
  

   باسم الفاعلُالمشبھة ُالصفة
  .ٍ زائلةُ في ا2شياء غيرٌ ثابتةٌھي صفة

 م��ن ٌولھ��ا ع��دد. عل��ى وج��ه الثب��اتُل��ة عل��ى م��ن ق��ام ب��ه الفع��لدH للالث'ث��ي م��ن الفع��ل ُصاغُت��:ھاُص��وغ
  :ھاُوزان أشھرا2

  .ُشجاع: الُ فع      .جبان:فعال
  .بطل:  فعل      .نبيل:  فعيل
  .شھم: فعل      .مرح:  فعل
      .ُصلب:ُ فعل
  .بيضاء: فع'ء:همؤنثأبيض،:أفعل

  .ظمأى: ه فعلىمؤنثظمآن، : فع'ن
  

   التفضيلُاسم
وأن  ،ٍ واح�دةٍل�ة عل�ى أن ش�يئين اش�تركا ف�ي ص�فةدHلل) أفع�ل( على وزنالث'ثي من الفعل ُصاغُ يٌاسم

 م��ن ُ أنف��عُالعل��م: مك��' بح��سب موقع��ه ف��ي الُع��ربُوي. ت ف��ي أح��دھما ع��ن ا_خ��ر ق��د زادال��صفةھ��ذه 
 ُ اس�مدل ف�ي العل�م ع�ن الم�ال، وق�د ُال�صفةوقد زادت ھ�ذه  ،ٍ اشتركا في صفة النفعُ والمالُالمال،فالعلم

    . على ھذه الزيادة)ُأنفع(التفضيل 
أن : ھ�يٍوذلك ب�شروط ،ُوأحسن ،ُنفعأ ،)أفعل( على وزنالث'ثيل  من الفع التفضيلُ اسمُصاغُي:هُصوغ

 من��ه عل��ى وزن أفعل،ق��اب' ُل��يس الوص��ف  للمعل��وم،مبني��ا ،مت��صرفا ،مثبت��ا ،تام��ا ،ث'ثي��اُ يك��ون الفع��ل
  .للتفاوت

 ال�صريحؤتى بمصدره ُ اسم التفضيل منه، يُ صياغةُرادُ يٍ من الشروط السابقة في فعلٌفإذا نقص شرط
 تق�دم، الفعل :مثال .الخ...ُأكثر ،ُأعظم أشد،: ُإنشاء التفضيل مثل على ُ يساعدٍأو المؤول مسبوقا باسم

  . تقدما من غيرهُنا أكثرُوطن :ُ التفضيل منه اسمصياغة  فيُنقول ،ث'ثي فوق
  

  الزمان ُظرف
  . عنه بمتىُستفھمُوي ،مبنيا ُ وا_خرعرباُمه ُ بعضُويكون ، على زمان وقوع الفعلدل يٌاسم



 

ٌ مفع�ول:يوما  يوما في شعبان،ُمتُص :مثال ية،الزمانية الظرف على منصوبا ُيكون: ُعربُ المُالظرف-١
  . ُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ منصوبٍ زمانُفيه ظرف

 - ثاني�ة- ع�صرا- ظھ�را- مساء- صباحا- ساعة- عاما- سنة- شھر-يوم: المعربةالزمان ظروف ُأشھر
 - ھنيھ��ة- لحظ��ة- غ��داة- س��حرا- ليل��ة- ل��ي'-ا نھ��ار- أم��دا- زم��ان- ح��ين- أب��دا- وق��ت- أس��بوعا-دقيق��ة
  .موھنا
  ُولى النجوم تغورُوقد جعلت أ        من أميمة موھناٌخيال ألم:مثال

  . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ منصوبٍ زمانُ فيه ظرفٌمفعول: موھنا
م ل�:مث�ال.ي�ةالزماني�ة فالظر عل�ى ٍ ف�ي مح�ل ن�صبُهُ على م�ا ينتھ�ي ب�ه آخ�رمبنيا ُيكون: المبنيُالظرف

   .ٍ في محل نصبالضم Hستغراق الزمن الماضي مبني على ٌظرف :قط أسئ إلى أصحابي قط،
 - ريثم��ا- ري��ث- ل��دن- لم��ا- ق��ط-ا_ن–ن ي��اأ - أم��س- م��ذ-ُ من��ذ- إذ-إذا:  المبني��ةالزم��ان ظ��روف ُأش��ھر

  .ماكل
 مبني�ا ُ ويك�ون،وم السابق ليومن�ا على اليدل يٍ معرفةُدا من ال فھو اسمجرإذا كان م: أمس :ٌم'حظات

   .يةالزمانية الظرف على ٍعلى الكسر في محل نصب
  .يةالزمانية الظرف على ٍ مبني على الكسر في محل نصبٌظرف: أمس:  أمسُسافرتٌ:مثال

 بحسب موقعه في ٍ عندئذُعربُوي  ليومنا،ٍ سابقٍ يومأي على دل يٍ نكرةُقترنا بال فھو اسمُأما إذا كان م
  . على آخرهُالظاھرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم : با2مس،ا2مسُسافرت ٌ:مثال م،ك'ال

  :كقول أحمد شوقيية،الزمانية الظرف على ٍن في محل نصبأي مبني على فتح الجزٌاسم: صباح مساء
   الوادي صباح مساءُيستنھض   وا رفاتك في الرمال لواءُنصب

  .يةالزمانية الظرف على ٍن في محل نصبأي مبني على فتح الجزٌاسم: صباح مساء
  

   المكانُظرف
عرب�ة وا2خ�رى ُ ظ�روف المك�ان مُبع�ض ُتك�ونو .نأي عنه بُستفھمُوي  على مكان وقوع الفعل،دل يٌاسم

  .مبنية
 -ف��وق: عرب��ةُ ظ��روف المك��ان المُوأش��ھر ي��ة المكاني��ة،الظرف عل��ى من��صوبا ُيك��ون: ُع��ربُ المُالظ��رف-١

 - ق�رب- ح�ذاء-ء إزا- تج�اه-'لخ� - وس�ط- ناحي�ة- مكان- بين- جانب- خلف- أمام- يسار- يمين-تحت
  . شمال- جنوب-ربغ - شرق-حول
ُ الظ�اھرة ُ ن�صبه الفتح�ةُ وع'م�ةٌ من�صوبٍ مك�انُ في�ه ظ�رفٌمفع�ول: جان�ب:  جان�ب النھ�رُس�رت: ٌمثال

  .على آخره
 ُوأش�ھر ي�ة المكاني�ة،الظرفى  عل�ٍ في محل ن�صبُهُ على ما ينتھي به آخرمبنيا ُيكون: المبنيُالظرف-٢

  . ھناك- ھنا-ُحيث- ثم- أنى-نأي: الظروف المبنية
ُ حيث تمر سيارةُوقفتٌ:مثال  ٍ في محل ن�صبالضم مبني على ٍ مكانُ فيه ظرفٌمفعول :ُحيث : المدرسةُ
  .ية المكانيةالظرفعلى 

 ال�ذي اHس�مح�سب  والمك�ان بالزم�ان ب�ين ُ ت�شتركٌھ�ي ظ�روف : والمك�انالزمان بين ٌ مشتركةٌظروف
  . مع- أول- بعد- قبل- بين-ذات- لدن- لدى- عند-كذا:وھي  إليه،ُضافُت

  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة ٌ منصوبٍ زمانُظرف:بعد لظھر، بعد اُسافرتٌ:مثال
  ُ الظاھرة ُالفتحة  نصبهُ وع'مةٌ منصوبٍ مكانُظرف :بعد ،زميلي بعد ُلستج

  
  ُ المقصورُاHسم

  . عصا-فتى : مقصورة أو ممدودةُسواء كانت ا2لف قبلھا،  ماٌ مفتوحٍنتھي بألف يٌ  ھو اسم



 

   إلى أصلھاُرد ا2لفُ تث'ثيا ُاHسم إذا كان -١:هُتثنيت
  . عصوان أو عصوين-عصا فتيان أو فتيين، -فتى :ُالتثنية ُ ع'مةُ وتضاف

 - س��لميين، مست��شفى- س��لميان-ىس��لم :التثني��ةه ي��اء عن��د ُ ألف��ُقل��بُت:  ف��وق ث'ث��يُاHس��مإذا ك��ان -٢
  .مستشفيين–مستشفيان 

 ُ ع'م��ةُضافُوت�� ،قبلھ��ا  م��اُف��تحُ المق��صور وياHس��م ُ أل��فُح��ذفُ س��الما تٍم��ذكرعن��د جمع��ه جم��ع :هُجمع��
  . مصطفين -مصطفون–مصطفى :الجمع
، امج�رور أو من�صوبا أو مرفوع�اسواء ك�ان  ،للتعذر المقصور اHسم على آخر ُ الحركاتُقدرُت:هُإعراب
  . للتعذر على ا2لف ُالمقدرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :الفتى جاء الفتى،: مثال

  .للتعذر على ا2لف ُالمقدرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول:الفتى ، الفتىُتأير
  .للتعذر على ا2لف ُالمقدرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم:الفتى ، بالفتىُمررت

  
  ُ المنقوصُاHسم

  . معتدي-قاضي :قبلھا  ماٌمكسورٍزائدة  ٍ ينتھي بياءٌھو اسم
ُ  يط�رأٍف�رد دون تغيي�رُ الماHس�م إلى آخ�ر ٍ ونونٍ أو ياءٍ ونونٍ بزيادة ألفُ المنقوصُاHسمثنى ُي :هُتثنيت

  . قاضيين- قاضيان-عليه،قاضي
ي�ضم م�ا قب�ل ُ الجم�ع وُ ع'مةُضافُوتُ هُ ياؤُحذفُ سالما تٍمذكر المنقوص جمع اHسمعند جمع  :هُجمع
  .عتدينُم: ما قبل الياءُكسرُوي ُعتدون،ُ م-عتديُم:الواو
ج�اء :ه ظ�اھرة أو محذوف�ة للتن�وينُ عل�ى آخ�ره س�واء كان�ت ي�اؤُةالضم ُقدرُت :الرفعفي حالة  :هُإعراب

  . على الياء للثقلُالمقدرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل : القاضي،القاضي
 ُذفت الي�اءُ عل�ى الي�اء للثقل،وح�ُالمق�درة ُةال�ضم رفع�ه ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌخب�ر :ٍق�اض، ٌدلٍا ق�اض ع�اھذ

  .للتنوين
 ب��ه ٌمفع��ول :القاض��ي  ب��ين الن��اس،ُ القاض��ي يحك��مُتأي��ر: عل��ى آخ��رهُ الفتح��ةُتظھ��ر :الن��صبف��ي حال��ة 

  . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌمنصوب
  . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌولمفع :قاضيا  قاضيا،ُتأير

  
  ُ الممدودُاHسم

  .ٌ بناء-ٌصحراء:  بألف مد زائدةٍ مسبوقةٍ ينتھي بھمزةٌھو اسم
  . رفاءين-فاءانر -ٌرفاءٌ:مثال ،ٍ دون تغييرالتثنية ُ ع'مةُضافُت: أصليةُُه إذا كانت ألف-١:هُتثنيت

  . صحراوين- صحراوان-ٌصحراء:مثال ،التثنية واوا عند ُقلبُت: نيث للتأٍ زائدةُهُإذا كانت ھمزت-٢
 - رداءان-رداء:ٍ دون تغيي�رالتثني�ة ُضاف ع'مةت،يصح أنُ ٍ أو ياءٍ منقلبة عن واوُهُ إذا كانت ھمزت-٣

  . رداوين- رداوان-رداء:التثنيةقلب واوا عند ُرداءين، أو ت
  . رفائين-ُ رفاؤون -رفاء ٌ:مثال ،ٍ الجمع دون تغييرُة ع'مُضافُ أصلية تُ إذا كانت الھمزة-١:هُجمع

  . صحراوات-صحراء ٌ:مثال ، الجمعُ ع'مةُضافُ واوا وتُقلبُ زائدة للتأنيث تُهُإذا كانت ھمزت-٢
 -بن��اء ٌ:،مث��الٍ ع'م��ة الجم��ع دون تغييرُ إض��افةُيج��وز ،ٍ أو ي��اءٍ منقلب��ة ع��ن واوُهُ إذا كان��ت ھمزت��-٣

  . بناوين– بناوون -بناء: ٌ الھمزة واوا عند الجمع،مثالُبنائين، أوقلب–بناؤون 
 ٌخب��ر:ن،بناءاناءان مج��داھ��ذان بن��ٌ:م، مث��الك��' بح��سب موقع��ه ف��ي الُ المنق��وصُاHس��م ُع��ربُي :ُهُإعراب��

 هج�ر ُ وع'م�ةٌمج�رور ٌاس�م :بن�ائين ،ين ببن�ائين مج�دُم�ررت .مثن�ى 2ُن�ه ُ رفع�ه ا2ل�فُ وع'مةٌمرفوع
  .ٍ سالمٍذكرم ُ جمع2ُنه ُالياء

  



 

  ُ الصحيحُاHسم
  .ُ أحمد-ٌ جدار-ٌقلم ٌ: حروفه ا2صلية صحيحة، مثالُجميع ُ تكونالذي ُاHسمھو 

ٌھ�ذا قل�م جمي�ل،: ٌمث�ال ،ةال�ضم بُرفعُ الصحيح فياHسم على آخر ُ ا2صليةُ الحركاتُتظھر:هُإعراب : ٌقل�م ٌ
  . ُالظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌخبر
ُ الظ�اھرة ُ ن�صبه الفتح�ةُوع'مة ٌ به منصوبٌ مفعول:قلما ،جديدا  قلماُاشتريت ٌ:مثال تحة، بالفُنصبُوي

  . على آخره
 عل�ى ُالظ�اھرةُ  الك�سرةهج�ر ُ وع'م�ةٌمج�رور ٌاس�م :الفقي�ر،  إل�ى الفقي�رُأح�سنت ٌ: بالكسرة،مثالجرُوي

  .آخره
  

  المثنى ُاHسم
أو  ،الرف�عفرد ف�ي حال�ة ُ الماHسم إلى آخر ٍ ونونٍلفويتم بإضافة أ ، على اثنين أو اثنتيندل يٌھو اسم

  . رجلين- رج'نٌ-رجل: مثال، ٍ تغييرأي دون أن يلحقه جر والالنصب تيال في حٍ ونونٍياء
 م�ن ٍغي�ر عاق�ل عل�ى أو ،رجل�ين-رج�'ن ٌ-رج�ل :مث�ال ،ٍعاق�ل داH عل�ى سواء كان ٍ مفردٍ اسمكلثنى ُي

 :مث�ال ،ٍأو جم�اد تين،جر ش�-تانجرش�–ٌ ةجرش�: مث�الٍأو نب�ات ،غ�زالين- غزاHنٌ-غزال: مثال ،ٍحيوان
  . جدارين-جداران-جدار

أم�ا  كا2مثل�ة ال�سابقة،  ف�ي حروف�ه،ٍ المف�رد دون تغيي�راHس�م إلى التثنية ُ ع'مةُضافُت:التثنية ُطريقة
  . تينجرش-ان تجر ش-ةجرش :التثنية عند ٍ مبسوطةٍ إلى تاءُ فتقلبٍ مربوطةٍ بتاءمختوما ُاHسمإذا كان 
  .ُ◌ُالياء  نصبه وجرهُوع'مة ُا2لف المثنى اHسم رفع ُع'مة:إعرابه
  ُ رفعه ا2لفُ وع'مةٌ مرفوعٌخبر:صديقان ، مخلصانھذان صديقان :ٌ◌ٌأمثلة

ُ وع'مة رفعھا ا2لف 2نھا مثنىٌ مرفوعةٌصفة :مخلصان ،مثنى 2ُنه  ُ.  
  .مثنى 2ُنه ُ نصبه الياءُمة وع'ٌ به منصوبٌمفعول :غزالين  غزالين،ُاصطدت

  .مثنى 2نه ُ الياءهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم : عاملينجر ُحرف الباء:عاملين نشيطين،  بعاملينُمررت
 ٌوبـ ب��ه من��صٌمفع��ول :تيجر ش��،ٍتي زيت��ونرج ش��ُزرع��ت: عن��د ا)ض��افة،مثالالتثني��ة ُ ن��ونُح��ذفُت -

  .ة لgضافُالنونذفت ُ وحمثنى 2ُنه ُ نصبه الياء ُوع'مة
  

    المثنى بُملحقُال
مف�رد   بالياء،لكن Hجرُ وتُنصبُ با2لف وتُرفعُ تُ إعرابه،حيثُعربُ فتالمثنىعاملة ُ مُعاملُ تٌھناك أسماء

ُتعتب��رل��ذلك  لھ��ا، ت��ا الم��ضافتان إل��ى كل وك��' - اثنت��ان-اثن��ان:وھ��ي ،المثنى ملحق��ة ب��ُا2س��ماء ھ��ذه ُ
ٌ مثال.المثنى بٌا ملحقة2نھ ُا2لف رفعھا ُوع'مة ٌمرفوعة ٌصفة: اثنان ،جاء طالبان اثنان:ير،مثالالضم
  .المثنى بٌا ملحقة2نھ ُالياء نصبھا ُوع'مة ٌ منصوبةٌصفة:اثنتين ، قصتين اثنتينُقرأت:ُآخر

 وھ���و المثنى ب���ٌ ملح���ق2ُن���ه ُا2ل���ف رفع���ه ُوع'م���ة ٌ مرف���وعٌتوكي���د :ھم���اك'ھما،ك'نج���ح الطالب���ان 
  . با)ضافةجر  في محلٌ ضميرُوالھاء،ٌمضاف
 ُ،والھ��اءالمثنى بٌ ملح��ق2ُن��ه ُ ن��صبه الي��اءُوع'م��ة ٌ من��صوبٌتوكي��د :لتيھم��اكتيھما، كل الق��صتينُق��رأت
  . با)ضافةجر في محل ٌضمير

 إل�ى اضيفتُأما إذا أ ،كا2مثلة السابقة،المثنىعربت إعراب ُ أالضميرتا إلى كل وك'ضيفت ُإذا أ:ٌم'حظة
ت�ا كل( ٌ:ا،مث�الم عل�ى آخرھُ الحرك�اتُ تق�درُحي�ث ، المق�صوراHس�م إعراب انعربُا تمفإنھ الظاھر اHسم

 ك�' ُتأي�ر .للتع�ذر عل�ى ا2ل�ف ُالمق�درة ُةال�ضم رفع�ه ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌمبتدأ:تالك، )ھالُُكالجنتين آتت أ
  .للتعذر على ا2لف ُالمقدرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول :ك' الطالبين،

  



 

  ُالسالم كرمذ الُجمع
 اHس�م عل�ى ٍ ون�ونٍوي�تم بزي�ادة واو ق'ء أو صفاتھم،ُ العالذكور على أكثر من اثنين من دل يٌھو جمع

 أيف��رد ُ الماHس��م دون أن يلح��ق ج��ر والالن��صب تيال ف��ي ح��ٍ ون��ونٍوي��اء ،الرف��عف��رد ف��ي حال��ة ُالم
  . مسلمين- مسلمون– ٌأحمدين،مسلم– أحمدون -أحمدٌ:،مثالٍتغيير

  
  :  سالماٍمذكر جمع ُجمعُ تالتي ُا2سماء

  . محمدين-محمدون– ٌمحمد:ق'ءُ العالذكور ُأسماء-١
  . مصلحين-مصلحون-مصلح:ق'ءُ العالذكور ُصفات-٢

 :الم�سلمون يح�ج الم�سلمون إل�ى مك�ة المكرم�ة،ٌ:،مث�الُ الواوال�سالم م�ذكر رف�ع جم�ع الُع'مة:هُإعراب
سافرين، ُ الم�ُودعتٌ:،مثالُ نصبه الياءُوع'مة .ٌ سالمٍمذكر ُ جمع2ُنه ُ رفعه الواوُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل

 ٌ:،مث�الُ الياءهج�ر ُوع'م�ة .ٌ س�المٍم�ذكر ُ جم�ع2ُن�ه ُ نصبه الياءُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول:سافرينُالم
 ُ جم�ع2ُنه ُ الياءهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم :ف'حين ،جر ُالباء حرف: بف'حين يعملون، بف'حينُمررت
  .ٌ سالمٍمذكر

رفع�ه  ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌفاع�ل :مدرس�و  العربية،اللغةحضر مدرسو  : الجمع عند ا)ضافةُ نونُحذفُت-
  . لgضافةُالنونذفت ُوح ،ٌ سالمٍمذكر ُ جمع2ُنه ُالواو

  
  السالم مذكر بجمع الُالملحق

 ، بالي�اءج�رُ وتُن�صبُلواو وت باُرفعُ تأي ،ُ إعرابهُعربُ فتالسالم مذكرعاملة جمع الُ مُعاملُ تٌھناك أسماء
: وھ��ي ،ال��سالم م��ذكر بجم��ع الُلح��قُل��ذلك ت ق��'ء وH م��ن ص��فاتھم،ُ العال��ذكورلكنھ��ا لي��ست م��ن أس��ماء 

- ث'ث�����ون-ع����شرون(  ألف����اظ العق����ود،- أول����و- ذوو- مئ����ون- س����نون- بن����ون- أرض����ون-أھل����ون
  ).تسعون....أربعون

 ُ رفعه الواوُ وع'مةٌ على المال مرفوعٌ معطوفٌاسم:البنون ،) الحياة الدنياُ والبنون زينةُالمال( ٌ:مثال
  .السالم مذكر بجمع الٌلحقُ م2ُنه

  
  ُالسالم المؤنث ُجمع

 أي ُف�رد دون أن يلحق�هُ الماHس�م عل�ى آخ�ر ٍ وتاءٍويتم بزيادة ألف  على أكثر من اثنتين،دل يٌھو جمع
  . فاطمات-ُفاطمة:، مثالٍتغيير

  : سالماٍمؤنث جمع ُجمعُ تالتي ُا2سماء
  . فاطمات-ُفاطمة: المؤنث  العلمُاسم-١
  . طلحات- شاعرات، طلحةٌ-شاعرة:الجمع  عندُحذفُت  للتأنيث،ٍ زائدةٍ مربوطةٍ بتاءُ المختومُاHسم-٢
 . شاھقات-ٌشاھق:  غير العاقلمذكر الُصفة-٣
 . انتصارات-ٌانتصار:'ثيُالث فوق ُالمصدر-٤
 .تيباتُ ك-بيتُك: غير العاقلمذكر الُتصغير-٥
  . برادات- تلفازات،براد-تلفاز:ُآخر ٌ له جمعُعرفُ H يالذي ا2عجمي أو الخماسي ُاHسم-٦
  .مستشفيات - ىفمستش:  للتأنيثٍ مقصورةٍمختوم بألف الُاHسم-٧
 ذوات -بن�ات آوى،ذو القع�دة-اب�ن آوى:أو ذي،إذا كان اس�ما لغي�ر العاق�ل، بابن أو ذوُ المبدوءُاHسم-٨

 .القعدة
  :مثل ،ةالضم السالم ثنالمؤجمع  رفع ُع'مة:هُعرابإ



 

 ن��صبه وج��ره ُع'م��ة وُ.الظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٌفاع��ل :ُالفاطم��ات ،ُج��اءت الفاطم��ات
ُ الك��سرة ن�صبه ُوع'م�ة ٌ ب�ه من��صوبٌمفع�ول :المح�سنات . بالع��ام'تُح�سنات،مررتُ المُتأي�رُ:لك�سرةا
  .ٌ سالمٍمؤنث ُ جمع2ُنه من الفتحة Hدب

  . على آخرهالظاھرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم:العام'ت
  

  السالم المؤنث بجمع ُلحقُالم
 ُحت��رمأ : معاملت��ه ف��ي ا)ع��رابُعام��لُفت بمعن��ى ص��احبات،) أوHت(ُم��ةكل ال��سالم المؤن��ث بجم��ع ُلح��قُي

 م��ن دH ب��ُالك��سرة  ن��صبھاُوع'م��ة ٌ من��صوبةٌص��فة:أوHت المعلم��ات أوHت الف��ضل ف��ي تربي��ة أجيالن��ا،
  .السالم المؤنث بجمع ٌلحقةُا م2نھالفتحة 

  
  ُ الخمسةُا2سماء

  ).بمعنى صاحب(    ذو- فو-ٌ حم-ٌ أخ-ٌأب:  عن غيرھا في ا)عراب،وھيُ تنفردٌماءـھي أس
م كلائر ع�دا ي�اء الم�تال�ضم أو إل�ى ٍ ظ�اھرٍ مف�ردة م�ضافة إل�ى اس�مُا2سماء إذا جاءت ھذه -١:ھاُإعراب

 م�ن 2ُن�ه ُ رفع�ه ال�واوُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌفاع�ل :أخ�و ،ٍح�ضر أخ�و خال�دٌ:مث�ال ،ُم�ة رفعھ�ا ال�واوفإن ع'
  . الخمسةا2سماء

ٌ مت�صل ٌ ضميرُوالكاف ، الخمسةا2سماء من 2ُنه ُ رفعه الواوُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل:أبوك حضر أبوك،
  . با)ضافةجرمبني على الفتح في محل 

 ُ نصبه ا2لفُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول : أخاك، أخاكُتأير ٌ:مثال ،ُلف ا2 نصب ھذه ا2سماءُوع'مة
  . با)ضافةجر في محل ٌمتصل ٌ ضميرُ الخمسة والكافا2سماء من 2ُنه

  ٌاسم:أبي أحمد،  بأبيُمررتٌ:مثال ،ُالياء جرھا ُوع'مة
  . الخمسةا2سماء من 2ُنه ُ الياءهجر ُوع'مة ٌمجرور 

 ج�رُوت  بالفتح�ة،ُن�صبُوت ،ةال�ضم بُرف�عُدة من ا)ض�افة فإنھ�ا تجر مفردة مُماءا2س إذا جاءت ھذه -٢
ٌھذا أب رحيم،: ٌمثال بالكسرة،   أخ�اُتأي�ر . عل�ى آخ�رهُالظ�اھرة ُةال�ضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌخبر:ٌأب ٌ

 ُ،Hده أوُ ين�صحٍ ب�أبُمررت . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول :أخا ودودا،
  . على آخرهُالظاھرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مة ٌمجرور ٌاسم :ٍأب
  .ضاأي بالحركات جرتُ وُنصبُ وتُرفعُت: إذا كانت جمعا-٣

  . على آخرهُالظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌدلب :ُا_باء ُھؤHء ا_باء نشيطون،:ٌأمثلة
  . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌب إن منصوُاسم :ا_باء إن ا_باء يعطفون على أبنائھم،

  . على آخرهُالظاھرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم :jباءل إن لjباء فض' كبيرا على أبنائھم،
أوص�اني  ٌ:مث�ال  على ما قبل الياء،ٍ مقدرةٍ بحركاتجرتُ وُنصبُ وتُرفعُم تكلضيفت إلى ياء المتُ إذا أ-٤

م منع م�ن كل على ما قبل ياء المتُالمقدرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :يأب أبي باحترام الكبير،
 ج�ر في محل السكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالياء  المحل بالحركة المناسبة للياء،ُظھورھا اشتغال

 ،مكلم�ت على ما قب�ل ي�اء الُالمقدرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول:أبي  أبي،ُطيعُأ .با)ضافة
  . با)ضافةجر في محل ٌمتصل ٌ ضميرُوالياء

 ُوالي�اء ،مكل عل�ى م�ا قب�ل ي�اء الم�تُالمق�درةُ  الك�سرةهج�ر ُ وع'م�ةٌمجرور ٌاسم:أخي  إلى أخي،ُأحسنت
  . با)ضافةجر في محل ٌمتصل ٌضمير

 ج����رُ وتُبصن����ُ ب����ا2لف وتُرف����عُ تأي ج����اءت مثن����اة،  إذاثن����ىُالم إع����راب ُا2س����ماء ھ����ذه ُع����ربُ ت-٥
 ُالن��ونذفت ُوح�� ،مثن��ى 2ن��هفاع��ل مرف��وع وع'م��ة رفع��ه ا2ل��ف  :ج��اء أب��وا أحم��د،أبواٌ:مث��ال.بالي��اء



 

 ُالن��ونذفت ُ وح��مثن��ى 2ن��ه ُ الي��اءهج��ر ُ وع'م��ةٌمج��رور ٌاس��م:أب��وي  ب��أبوي أحم��د،ُم��ررت .لgض��افة
  .لgضافة

  
   من التنوينُلممنوعا

    .ُهُ تنوينُ H يجوزٌھو اسم
  : من التنوين في الحاHت التاليةُ العلمُمتنعي: العلمُ اسم-ا:ُهُأنواع

  .ُإبراھيم: ا2عجميُاHسم-١
  . حضرموت-بعلبك: تركيبا مزجيا أو معنوياُالمركب-٢
  .ُ عدنان-ُسليمان:  زائدتينٍ ونونٍ بألفُالمختوم-٣
      . ُعمر: ُإذا جاء على وزن فعل-٤
  .ُ زينب-ُطلحة:أو معنويا، تأنيثا لفظياُالمؤنث-٥
  .ُ أحمد-ُيزيد:ء على وزن الفعلإذا جا-٦
  : علىإذا جاء: العلمُ غيرُاHسم -ب
ھا ُ وس���طٌ بع���د ألف���ه حرف���ان أو ث'ث���ةُ يك���ونال���ذي التك���سير ُ جم���عيھ��� جم���وع، منتھ���ى الُ ص���يغ-١

  ٌ. كثيرةٌ،ولھا أوزانُ مفاتيح–ُمساجد:ٌساكن
  .صحراء):على وزن فع'ء( ٌ بعدھا ھمزةٍ ممدودةٍ بألفُ المختوم-٢
  :إذا جاءت :ُالصفة -ج
  .عطشان: على وزن فع'ن-١
  .أحمر:على وزن أفعل-٢
  . ُأحاد: ُ،أو فعال، مثل)مثنى(: عددا مصوغا على وزن مفعل،مثل-٣
  .ُ لفظة أخر-٤

 رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٌفاع��ل:ُأحم��د ُج��اء أحم��د، ٌ:مثال،ةال��ضم م��ن التن��وين بُ الممن��وعُرف��عُي :إعراب��ه
  .ه على آخرُالظاھرة ُةالضم

  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة ٌبه منصوب ٌ مفعول:بعلبك ، بعلبكُزرت :مثال  بالفتحة،ُبنصُوي
 دH ب�ُ الفتح�ةهج�ر ُ وع'م�ةٌمج�رور ٌاس�م:يزيد  على يزيد،ُسلمت ٌ:مثال  من الكسرة،دH بالفتحة بجرُوي

  . من التنوينٌ ممنوع2ُنهمن الكسرة 
  :ذا جاء من التنوين بالكسرة إُ الممنوعُاHسم جرُي

 عل�ى ُالظ�اھرةُ  الك�سرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم :الصحراء  في الصحراء،ُسرت ٌ:مقترنا بال،مثال-١
  .آخره

 عل�ى ُالظ�اھرةُ  الكسرةهجر ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم:صحراء  في صحراء العرب،ُسرت ٌ:مثال مضافا،-٢
  .آخره

  

  ُ والمعرفةُالنكرة
  ُالمعرفة ُاHسم

  . العرب-حمص:ٍ معينٍ على شيءدل يٌاسم
   - ا)شارةُ اسم- العلمُ اسم-ُيرالضم: المعرفةُأنواع

  - با)ضافةُالمعرف- بالُ المعرفُ- الموصولُاHسم  
  .النداء بُالمعرف 



 

  
  ُالضمير- ١

  . بذاتهٍعرفُ مٍ على شيءدل يٌ معرفةٌاسم
  .ُ المستترُميرلضا ُ-متصل الُالضمير ُ-نفصلُ المُالضمير :ُهُأنواع

  
  ُلمنفصل اُالضمير
 ،ٍ رف�عُض�مير :وھ�و نوع�ان  ب�ه،ُوي�صح اHبت�داء  بم�ا قبل�ه،ُوH يت�صل  في التلفظ به،ُ ينفردٌھو ضمير

  .ٍ نصبُوضمير
: مكل عل�ى الم�تدلوت� ،ٍھ�ا ف�ي مح�ل رف�عُخرآ  مبنية على ما ينتھ�ي ب�هُتكون:ُ المنفصلةالرفع ُ ضمائر-ا

  ف�ي مح�ل رف�ع مبت�دأ،ال�سكون مبن�ي عل�ى ٌنف�صل مٌضمير:أنا جدون،ُ مُ نحن-أنا مجد: ٌمثال ،ُ نحن-أنا
  . مبتدأٍ في محل رفعالضم مبني على ٌ منفصلٌضمير:ُنحن
أنتم��ا مج��دان أو ٌ-ج��دةُ أن��ت م-ج��دُأن��ت م:ٌأمثل��ة  ان��تن،- ان��تم- أنتم��ا- أن��ت-أن��ت: عل��ى المخاط��بدلأو ت��

وھ�و  ف�ع مبت�دأ، في مح�ل رفتح مبني على الٌ منفصلٌضمير :أنت .ٌ أنتن مجدات- أنتم مجدون-مجدتان
  . الواردة في ا2مثلةالضمائر بقية ُإعراب

  ھا في محلُ ينتھي به آخر  على ماٌ مبنيةُتكون :ُ المنفصلةالنصب ُ ضمائر-ب
  .ُالمدرس نا كافأإيا -ُ كافأ المدرسيإيا :مثال نا،إيا -يإيا:مكل على المتدلوت ،ٍ نصب

 مبن�ي ٌمت�صل ٌ ض�ميرُوالي�اء ،ل ب�ه مق�دمفي محل ن�صب مفع�و السكون مبني على ٌ منفصلٌضمير:يإيا
ٌ  منف�صلٌض�مير :إيان�ا . الظ�اھرمبن�ي عل�ى الف�تح م�اض ٌٍفع�ل :كاف�أ ، با)ض�افةرعلى الفتح في محل ج

 ف�ي مح�ل ال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌون�ا ض�مير ، مفعول به مق�دمٍ في محل نصبالسكونمبني على 
  .ھرالظامبني على الفتح  ٍ ماضٌفعل :كافأ . با)ضافةٍجر

 -ُ كاف��أت المدرس��ةإي��اك -ُ أخاط��بإي��اك:ٌن،أمثل��ةُإياك -مُإي��اك -م��اُإياك -إي��اك-إي��اك:  عل��ى المخاط��بدلأو ت��
  .ُن كافأت المدرساتُإياك -م كافأ المدرسونُإياك -ُما طلبتُإياك

 ، للخط���ابُوالك���اف ، ف���ي مح���ل ن���صب مفع���ول ب���ه مق���دمال���سكون مبن���ي عل���ى ٌ منف���صلٌض���مير:إي���اك
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌمرفوع ٌ مضارعٌفعل:ُأخاطب

  
  ُمتصل الُالضمير
أو  ، أو ا2فع�الا2س�ماء ب�آخر ُويت�صل  ب�ه منف�ردا،ُوH ي�صح ال�تلفظ ،مك' H يأتي في أول الٌھو ضمير
    .جر أو ٍ أو نصبٍ في محل رفعُوھو يقع الحروف،

  
  الرفع ُضمائر -أ

 ف�ي ال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُف�تح وا2ل�ف مبن�ي عل�ى الٍ ماضٌفعل:كتب.كتبا: اHثنينُألف-١
  .محل رفع فاعل

 ال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُ والواو،الضم مبني على ٍ ماضٌفعل :ُكتبوا.ُكتبوا: الجماعةُ واو-٢
  .في محل رفع فاعل

 م��ن ا2فع��ال 2ُن��ه الن��ون بثب��وت ٌ مرف��وعٌ م��ضارعٌفع��ل :تكتب��ين تكتب��ين، :ة المخاطب��ةالمؤنث�� ُي��اء-٣
 . في محل رفع فاعلالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُلخمسة،والياءا

 ال�ضم مبني عل�ى ٌمتصل ٌ ضميرُوالتاء،السكونعلى  مبني ٍ ماضٌفعل :ُكتبت .ُكتبت:ُ المتحركةُ التاء-٤
  .في محل رفع فاعل



 

ح  مبن�ي عل�ى الف�تٌمت�صل ٌ ض�ميرُالن�ونو ، ال�سكون  مبني عل�ىٍ ماضٌفعل :كتبن.كتبن:النسوة ُنون-٥
  . فاعل في محل رفع

  
  جر والالنصب ُ ضمائر-ب

  :وھي ،ا2سماء باتصلت إذا جروفي محل   با2فعال،اتصلت إذا ٍ في محل نصبُالضمائر ھذه ُتكون
 ُالن���ونو ُ،الظ���اھرة ُةال���ضم رفع���ه ُوع'م���ة ٌ مرف���وعٌم���ضارعٌ فع���ل:ُي���سمع،نيُيسمع:مكل الم���تُ ي���اء-١

  . بهٌ مفعولٍ في محل نصبسكونال مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُة،والياءايللوق
م من��ع م��ن كل عل��ى م��ا قب��ل ي��اء الم��تُالمق��درة ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٌمبت��دأ:ب��يُكت:ٌرتب��ةُم ب��يُ كت

 ج�ر في محل السكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالياء  المحل بالحركة المناسبة للياء،ُظھورھا اشتغال
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌخبر :ٌمرتبة ،با)ضافة

 ٌ ض�ميرُوالك�اف ُ،الظ�اھرة ُةال�ضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌ مضارعٌفعل :ُ،أسمعكُأسمع : الخطابُكاف-٢
  . بهٌ مفعولٍصبن في محل السكون مبني على ٌمتصل

 مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ضميرُوالكاف ُ،الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ :كُتبكٌك مرتبة،ُ كتب-٣
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌخبر:ٌمرتبة  با)ضافة،جرفي محل الفتح 

ُأعطيته كتابه،: الغائبُ ھاء-٤  ٌ ض�ميرُوالت�اء  Hت�صاله بالت�اء،ال�سكون مبن�ي عل�ى ٍ ماضٌفعل:ُهُأعطيت ُ
 ٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُوالھ�اء ٌ، فاعلٍ في محل رفعالضم مبني على ٌمتصل
 مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ضميرُوالھاء ُ،الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة ٌ به منصوبٌمفعول :ُكتابه. بهٌمفعول
  . با)ضافةجر في محل الضم

  
  جر والالنصب والرفع ُ ضمائر-ج
 مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌون�ا ض�مير ،ال�سكون مبن�ي عل�ى ٍ م�اضٌفع�ل :كتبن�ا.كتبن�ا: عل�ى الف�اعلينُالدالة نا-

  ٌ.ل فاعٍ في محل رفعالسكون
 مبن�ي ٌمت�صل ٌيرا ض�مون� ،للتعذر مبني على الفتح المقدر على ا2لف ٍ ماضٌفعل :أعطانا أعطانا كتبنا،

 ُ ن�صبه الفتح�ةُ وع'م�ةٌ من�صوبٍ ث�ان ب�هٌمفع�ول:كتبن�ا ٌ، أول ب�هٌ مفع�ولٍصب ف�ي مح�ل ن�ال�سكونعلى 
  . با)ضافةجر في محل السكون مبني على ٌمتصل ٌونا ضمير  على آخره،ُالظاھرة

  
  ُ المستترُالضمير
  . في الذھنُقدرُ في اللفظ بل يُ H يظھرٌھو ضمير

 ٌ م��ضارعٌفع��ل :ُأحف��ظ ُأحف��ظ الق��صيدة، :وجوب��ا م��ستترا ُال��ضمير ُويك��ون :مكلالم��ت-١: عل��ىدلوھ��و ي��
  أن��ا،ُهُ تق��ديروجوب��ا ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل  عل��ى آخ��ره،ُالظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُ وع'م��ةٌمرف��وع
 ٌ م��ضارعٌفع��ل:ُنحف��ظ ُنحف��ظ الق��صيدة، ُ.الظ��اھرة ُ ن��صبه الفتح��ةُ وع'م��ةٌ من��صوب ب��هٌمفع��ول:الق��صيدة
ٌ مفع�ول :الق�صيدة ،ُ نح�نُهُ تق�ديروجوب�ا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل ُ،الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌمرفوع

  ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌبه منصوب
 ٌ مرف��وعٌ م��ضارعٌفع��ل :ُحف��ظت الق��صيدة، ُظحف��ت :ضاأي�� وجوب��ام��ستترا  ُال��ضمير ُويك��ون:المخاط��ب-٢

 :الق��صيدة ، أن��تُهُ تق��ديروجوب��ا ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل  عل��ى آخ��ره،ُالظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة
 مبن��ي عل��ى ٍ أم��رُفع��ل :احف��ظ احف��ظ الق��صيدة، ُ.الظ��اھرة ُ ن��صبه الفتح��ةُ وع'م��ةٌ ب��ه من��صوبٌمفع��ول

  أن��ت،ُهُ تق��ديروجوب��ا ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل ،ينساكنال��رك بالك��سر لمن��ع التق��اء ُ وح��الظ��اھر ال��سكون
  . على آخرهالظاھرة بالفتحة ٌنصوبم به ٌمفعول:القصيدة



 

 ،الظ��اھر مبن��ي عل��ى الف��تح ٍم��اضٌ فع��ل:ق��رأ ال��درس،قرأ: ج��وازا م��ستترا ُال��ضمير ُويك��ون: الغائ��ب-٣
 ُالفتح��ة ن��صبه ُم��ةوع' ٌ ب��ه من��صوبٌمفع��ول :سرال��د  ھ��و،ُهُ تق��ديرج��وازا ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل
 ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل  للتأني��ث،ُ مبن��ي عل�ى الف��تح والت��اءٍ م��اضٌفع��ل:ق��رأت ق��رأت ال��درس،ُ.الظ�اھرة

  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة ٌ منصوب بهٌمفعول :الدرس  ھي،ُهُ تقديرجوازا
  

   العلمُ اسم- ٢
أو  د،ُح��ُأ :ب'أوج� ،ُدم��شق :أو بل�دا،ُأحم�د: ع��اق'ُق��د يك�ون  بذات�ه،ٍددح�سمى مُ عل�ى م��دل ي��ٌ معرف�ةٌاس�م
  ...وھكذا ذو الفقار، :أو سيفا ،ٌبدر: ٍأو عين ماء ،)اسم ھرة( ُميسون :أوحيوانا بردى، :نھرا

  .ُ دمشق-ُ فاطمة-ُأحمد:ُ المفرد-١:ُهُأنواع
 ت��أبط:ح�ضر م�وت،أو إس�ناديا:أو معنوي�ا  @،ُعب�د : مركب�ا تركيب�ا إض��افياُق�د يك�ون:ُ المرك�ب-٢       

  .شرا
  ُ. منال-ُعمر:ُاHسم -١:هُأقسام

  . خلدونُ ابن-ٍ أم خالد-أبو الطيب : أو أمٍ أو ابنٍ بلفظة أبُ المسبوقُاHسمھو :ُ الكنية-٢        
  .الجاحظُ: مثلالرشيد،أو ذمُ:مثل ،ٍ على مدحما دلھو :ُ اللقب-٣       

أو علي�ه ق�دم ُ فإم�ا أن تُأم�ا الكني�ة  اللق�ب،ُخير وتأاHسم ُ وجب تقديمُ والكنيةُ واللقبُاHسم إذا اجتمع -
  . الدينُ زينٍأبو محمد:ُؤخر عنهُت

  
   ا)شارةُاسم- ٣

وإH  ٍ، @ُھ��ذا عب��د :ٌشار إلي��ه وھ��و حاض��رُوذل��ك ب��أن ي��  با)ش��ارة،ٍ عل��ى مع��يندل ي��ٌ معرف��ةٌھ��و اس��م
   . ا)شارة عادة بھاء التنبيهُ اسمُسبقُ، ويٌمعنويةُ فا)شارة

  :شارة ھي ا)ُأسماء
 ٌ، مبت�دأٍح�ل رف�ع ف�ي مال�سكون مبني على ٍ إشارةُاسم :ھذا ُھذا أحمد،:ذكرُمفرد الُلة على المدHلل :ھذا

  . ُالظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌمرفوع  ٌخبر :ُأحمد
 مبني على الك�سر ف�ي ٍ إشارةُاسم :ُھذه ھند،ھذه:ةالمؤنث على المفردة للدHلة: ھاتي-ي ھذ- ھاته-ھذه

  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌخبر :ُھند ٌ، مبتدأٍعمحل رف
  . ھذين الكتابينُقرأت . )وا في ربھمُھذان خصمان اختصم(:مذكر المثنى على للدHلة :ھذان أو ھذين

  . ھاتين القصتينُقرأت .جدتانُان متھاتان طالب :المؤنث ثنىُم على للدHلة :ھاتان أو ھاتين 
  .)وا من دون @ آلھةُنا اتخذُؤHء قومـھ( : أو ا)ناثالذكورجماعة  على للدHلة :ھؤHء

  :كقول سميح القاسم ، بھا إلى المكانُشارُي:ھنا
  .م باقون كالجدارُھنا على صدورك

 ُشارُع�د إذا ك�ان الم�ُ البُ Hمُهُ ھناك،كم�ا تلحق�- أولئ�ك-ذاكٌ: الخط�اب اس�م ا)ش�ارة،مثالُ ك�افُ قد تلح�ق-
  .)ريب فيه  Hُذلك الكتاب(: ٌمثال مه،ـلة على تفخيمه أو تعظيHدلأو لإليه بعيدا،

   ُ يجوز-ھاتان–ھذان ُ: مثلُثناةُ ا)شارة المُ أسماء-
 ُاس�م:ھ�ذان:تفوق�انُھ�ذان الطالب�ان م ٌ:مث�ال .ھاُبنى على ما ينتھي به آخرُأو ت ،ثنىُالمإعرابھا إعراب 

 2ُن�ه ُا2ل�فُوع'م�ة رفع�ه  ٌ مرف�وعٌ مبت�دأٍ إش�ارةُاس�م:أو ٌ، مبتدأٍ مبني على الكسر في محل رفعٍإشارة
 رفع��ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌخب��ر :تفوق�انُم .ثن�ىُم 2ُن�ه ُا2ل��ف رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف��وعٌدلب�:الطالب�ان .ثن�ىُم

  .ثنىُم 2ُنه ُا2لف
  

  ُ الموصولُاHسم - ٤



 

 اHس�م عل�ى ٍ عل�ى عائ�دُشتمل الموصول تُسمى صلةُ بعده تُذكرُ تٍ بجملةٍ على معيندل يٌ معرفةٌھو اسم
  :قول الفرزدقك ضميرا،ُ العائدُالموصول،ويكون

  ُعز وأطول أُهُبيتـا دعائم       السماء بنى لنا) سمك(الذيإن 
 الت�يوھي من الجمل   معنى الجملة،ُكملُوت  الموصول مباشرة،اHسم صلة الموصول بعد ُ جملةُوتذكر

H محل لھا من ا)عراب.  
 ٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�سكون مبن�ي عل�ى ٌ موص�ولٌاس�م:الذي  بالفعل،ٌشبهُ مٌحرف:إن ابق،ففي المثال الس

 ُ ھو،وجمل�ةُهُ تق�ديرج�وازا ٌ م�ستترٌ ض�ميرُوالفاعل ،الظاھر مبني على الفتح ٍ ماضٌفعل :سمك ھا،ُاسم
 ُالفتح�ة ن�صبه ُوع'م�ة ٌ ب�ه من�صوبٌمفع�ول :ال�سماء )ع�راب،محل لھ�ا م�ن ا  الموصول Hُسمك صلة

 ُوجمل�ة  ھ�و،ُهُ تق�ديرج�وازا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل قدر،ُ مبني على الفتح المٍ ماضٌفعل :بنى ُ،ھرةالظا
 ج�ر ف�ي مح�ل ال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ون�ا ض�ميرج�ر ُال'م حرف :لنا  إن،ٌ خبرٍبنى في محل رفع

 عل�ى آخ�ره،ُ رةالظ�اھ ُ ن�صبه الفتح�ةُ وع'م�ةٌ به من�صوبٌمفعول:بيتا بالفعل بنى،متعلقان جربحرف ال
ُدعائمه  ف�ي مح�ل ال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ضميرُ،والھاءُالظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ:ُ

ف�ي مح�ل ) ه أع�زُدعائم�(  ُوالجمل�ة ُ،الظ�اھرة ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌخب�ر :أعز با)ض�افة،جر
 رفع�ه ُوع'م�ةه ُ مثل�ٌ مرف�وع أع�ز عل�ىٌ معطوفٌاسم ُ:أطول ،ٍ عطفُ حرفُالواو ُ:وأطول ،ٌ صفةٍنصب
  ُ.الظاھرة ةمالض

ٌ فع�ل :ُأحت�رم ، يعلمن�يال�ذيُ أحت�رم المعل�م :م�ذكرمف�رد الُلة عل�ى الدHلل:الذي : ھيُ الموصولةُا2سماء
ه ُ تق�ديروجوب�ا ٌ م�ستترٌ ض�ميرُ والفاع�لللوقاي�ة ُالنون وُالظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمضارع

 ٌ ب�ه من�صوبٌمفع�ول :المعل�م. ب�هٌ مفع�ولٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ضميرُأنا،والياء
 ،ٌ ص��فةٍ ف��ي مح��ل ن��صبال��سكون مبن��ي عل��ى ٌ موص��ولٌاس��م:ال��ذي ُ.الظ��اھرة ُ ن��صبه الفتح��ةُوع'م��ة

  ھو،هُ تقديرجوازا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل ُ،الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌ مضارعٌفعل:منييعل
  . بهٌ مفعولٍ في محل نصبالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُ،والياءلوقايةل ُالنونو

  . تضحي من أجل أوHدھاالتيأحب ا2م :ةالمؤنثفردة ُ على المللدHلة:التي
  . على اللذين تفوقاُ،أثنيتمذكر المثنى على للدHلة:اللذان

  .ن اللتين تفوقتا الطالبتيُكرمت المدرسة،المؤنث ثنىُم على للدHلة: اللتان أو اللتين
  .ن أحبھمالذي،ذھب الذكور على جماعة للدHلة:نالذي

  . اللواتي يضحين لتربية أبنائھنُأحترم  على جماعة ا)ناث،للدHلة:اللواتي أو ال'ئي
  ). @ قرضا حسناُقرضُ يالذيمن ذا (  على العاقل،للدHلة:من
  .ني بهُ على غير العاقل،أحب ما تنصحللدHلة:ما
م أش�د عل�ى ُھ�أي ٍ ش�يعةك�للنن�زعن م�ن ثم (  إليهُ المعاني السابقة بحسب ما تضافكل على Hلةللد:أي

  . على العاقلدلت) الرحمن عتيا
  

   بالُالمعرف- ٥
  .ُ الكتاب-ٌ،كتابُ النكرة فتعرفهاHسم على ُ تدخلُحيث  بإلحاق ال به،ُُهتعريف يتم ٌسما

 ٌ ب��ه من��صوبٌمفع��ول :الكت��اب ، الكت��ابُق��رأت: مك��' ب��ال بح��سب موقع��ه ف��ي الُع��رفُ المُع��ربُي:هُإعراب��
  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة

  
  

   با)ضافةُالمعرف- ٦
  . من أسماء المعرفة السابقةٍ بإضافته إلى واحدُ النكرةُاHسم ُيعرف



 

  .H يرتوي العلم ُطالب: بالٍ إلى معرفُالمضاف-١
  .حمدأ ُھذا قلم:ٍ إلى اسم علمُالمضاف-٢
  . حضرالذي في كتاب ُقرأت:ٍ موصولٍإلى اسم ُالمضاف-٣
  .ھذا قلمي:ٍ إلى ضميرُالمضاف-٤
  . ذلك الطالبُھذا قلم:ٍ إلى اسم إشارةُالمضاف-٥

 ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌخب�ر:ُ،قلم ذل�ك الطال�بُم،ھ�ذا قل�مك' بحسب موقع�ه ف�ي الُعربُي:ُهُإعراب
  . للخطابُ للبعد،والكافُ وال'م، با)ضافةجر  مبني على الفتح في محلٍ إشارةُاسم:ذلكُ الظاھرة

  
  النداء بُالمعرف- ٧

  .ادرس.ُيا طالب :مثال  بندائه لتخصيصه،ُعرفُي ٌھو اسم
  .النداء على ٍ في محل نصبالضم مبني على ٌ مقصودةٌمنادى نكرة :ُطالب:هُإعراب

  
  ُلتمييزا

  أوقي��ة ع��س'،ُاش��تريت ٌ:مث��ال ،ُ قبل��هٍ أو جمل��ةٍم��ةكل الغم��وض ع��ن ُ يزي��لٌ من��صوبٌ نك��رةٌھ��و اس��م
  : نوعانُوالتمييز.ٍبينت المقصود بأوقية) عس'(ُمةكلف
  :ويأتي بعد مة مفردة ملفوظة قبله،كلُ هُ مميزُويكون:فردُ المُ تمييز-١
  .نجح عشرون طالبا:ٍعدد-١
  . أوقية عس'ُاشتريت:ٍ وزن-٢
  . لترا حليباُشربت:ٍكيل-٣
  . ھكتارا أرضاُزرعت:ٍ مساحة-٤
  . ذراعا قماشاُاشتريت:ٍياسق-٥
 -:ح�وH ع�نُ إم�ا مُويك�ون  دون ذك�ره،ُ قبل�هالت�ي ملحوظا م�ن الجمل�ة ُهُ مميزُويكون: الجملةُ تمييز-ب

  . أحمدُن خلقُحس:أي خلقا،ُن أحمدُحس :ٍفاعل
  . ورد الحديقةُزرعت:أي الحديقة وردا،ُزرعت: بهٍمفعولأو  -
  . من نفركونفري أعز  من مالك،ُمالي أكثر:أي ،)راف منك ماH وأعز نُأنا أكثر:( ٍأمبتدأو  -
    . أوقية عس'ُاشتريت:منصوبا -:ُ التمييزُ يكون-

  .ٍ أوقية من عسلُاشتريت: بمنامجرور-           
  .ٍ أوقية عسلُاشتريت: با)ضافةامجرورأو -          

  : بعدُ التمييزُيكثر
  . كذا مدينةُتأير:مة كذاكل-١
أس�لوب الم�دح -٣     . علم�اُالط�'بازداد  قمح�ا، ُالغرف�ة ام�تmت :مت'ء أو الزيادةلى اH عدل يٍفعل-٢

  .ُبئس خلقا الكذب:أو  طالبا،ُنعم أحمد:مأو الذ
  .ما أجمل ا2رض منظرا:التعجب-٤
  . خلقاُسما أحمد):سما( الفعل-٥
     ).   منك ماHُأنا أكثر:(اسم التفضيل-٦

  
  ُحالال

  . بكيفُ عنهُستفھمُوي  صاحب الحال،يسمى ُ قبلهٍ ھيئة اسم معرفةُيبين ،ٌمنصوب ٌ،نكرة ،ٌفضلة ٌاسم



 

 ھيئ���ة ُ، وھ���ي تب���ينُالظ���اھرة ُالفتح���ة ن���صبھا ُوع'م���ة ٌ من���صوبةٌح���ال :،ماش���يا ماشياُح���ضرتٌ:مث���ال 
  .ُ في حضرتُ التاءُالضميروھو ،الفاعل

فف�ي الجمل�ة ال�سابقة  غي�ر معناھ�ا، في الجملة دون أن يتُ عنهُ اHستغناءُمكنُ يأي:ٌ فضلةٌمـ اسُالحال-١
  . إلى المدرسةُحضرت: بقولناُ اHكتفاءُمكنُي

  :قول الرصافي: ٌمثال أخر عن الحال،رة إذا تـويصح أن يأتي نك:ٌ معرفةٌ الحال اسمُصاحب-٢
   رج'داـواحا ـكنا كأنا انتدبن       ُحتى إذا ما انتدبنا العرب قاطبة 

 ، واح��دارج��' ُ:ا2ص��ل الق��ولف��ي وك��ان  ج��اء نك��رة، )رج��'(لح��ال اُوص��احب ٌ،ح��ال )داـواح��(ُفكلم��ة
  .عربت حاHُأغير أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف   صفة،ٍعندئذ) اواحد(ُفيكون

  ٌ. نكرةوھي) ٍلعاسم فا( مشتقا جاءت ٌ حال:ماشيا  ماشيا،ُحضرت:ٌشتقةُ مٌ نكرةُالحال-٣
  : جامدةُوتأتي الحال

  :ت علىدل إذا ٍشتقةُ مٍھا بنكرةُ إذا صح تأويل-١
  :كقول سليمان العيسى:ٍ تشبيه-ا

   ملء الدجى ودوياھتافا     ُنسابأ جرأنا في ھدرة الحنا
  . ھاتفاأي 

  .ضةيا مقأي،ٍك الكتاب يدا بيدُسلمت:ٍشاركةُمأو-ب
  . مرتبينأي رج' رج'، ُدخل الرجال:الترتيبأو-ج
  . العسل أوقيةُاشتريت:السعرأو-د
  : بمشتق،إذا كانتٍؤولة أن تكون غير م-٢
  .ٌ منصوبةٌحال :،خاتماك خاتماُھذا ذھب: فرعا من صاحبھا-ا

ا 2نھ� ُ ن�صبھا الي�اءُوع'م�ة ،ٌ من�صوبةٌحال:أربعين ،) ربه أربعين ليلةُفتم ميقات:( على العددٌ دالة-ب
  . بجمع المذكر السالمٌملحقة

  .ٌ منصوبةٌ حال:زبيبا ودبسا ، منه دبساُ زبيبا أطيبُالعنب: على بعضھاٌ أن تكون مفضلة-ج
   :قدرا  قدرا كبيرا،ُارتفع الموج:ٌ أن تكون موصوفة-د

  .ٌ منصوبةٌحال
  . منفرداأي وحدي،ُتذھب: ٌ،مثالٍ مشتقةٍولت بنكرةُإذا أ:ٍ معرفةُ اسمُوتأتي الحال

  . مرتبينأي،ا2ول فا2ولادخلوا 
  : الحالُيأتي صاحب: الحالُصاحب

  .ُجاء الطالب مسرعا:فاع'
  . المطر غزيراُأنزل @:مفعوH به
  .ُ الفاكھة ناضجةُكلؤُت:نائب فاعل

  .ُھذا الطالب مجدا:خبرا
ٌأحمد مجتھدا خير:مبتدأ ُHمنه كسو .  

  . بأحمد مسروراُمررت:امجرورجارا و
  : الحالُأنواع

  ٌ. مفردةٌحال:مسرعا  مسرعا،ُجاء الطالبٌ:مفردة-١
  حب الحال،ھا بصاُ يربطٍتحتوي على رابط:ٌجملة-٢
كق�ول خلي�ل  ، اس�مية أو فعلي�ةُس�واء كان�ت الجمل�ة يھما معا،كل أو الضمير الواو أو ُ الرابطُوقد يكون 

  :مطران
   ورجـاءٍ بين مھابةُوالقلب      .)ٌ مودعُالنھار( ك وُولقد ذكرت



 

   .ُ ھنا الواوُالرابط
  .ُ المستترُالضمير ھنا ُالرابط ،)ُيركض(ُعاد أحمد

  .ةجر العصفور على الشُشاھدت:ٍ جملةُشبه-٣    
  . كھ'- تترى- خ'فا- سرا-عيانا ادىُرف- قاطبة-معا: حاH إHُعربُ H تٌتماكل

  
ُالمفعول المطلق ُ ُ  

  . بعد فعله لتوكيده أو بيان عدده أو نوعهُذكرُ يٌ منصوبٌمصدر
 ُ ن��صبه الفتح��ةُة وع'م��ٌ من��صوبٌ مطل��قٌمفع��ول:  نجاحا،نجاح��اُنج��ح الطال��ب: الفع��لُتوكي��د-١:ُهُأنواع��

  . على آخرهُالظاھرة
  ُ. الظاھرةُالفتحةُوع'مة نصبه  ٌ منصوبٌطلقُ مٌمفعول:وثبة  وثبة الغزال،ُوثبت: نوعهُبيان-٢
 ُالفتح�ةُوع'م�ة ن�صبه  ٌ من�صوبٌ مطل�قٌ مفع�ول:دورت�ين  ح�ول الحديق�ة دورت�ين،ُدرت:ه عددُبيان-٣ 

  ُ.الظاھرة
ٌ مفع�ول :إح�سانا  إل�ى الفق�راء إح�سانا،ٌأن�ت مح�سن: من جنسهٍاعل بعد اسم فُ المطلقُقد يأتي المفعول

  . على آخرهُ الظاھرةُالفتحةُوع'مة نصبه  ٌ منصوبٌمطلق
ُوع'م�ة ن�صبه  ٌ من�صوبٌطل�قُ مٌمفع�ول :حب�ا  حب�ا كثي�را،ٌمج�د محب�وبُ الُالطال�ب:أو بعد اسم المفع�ول

  ُ. الظاھرةُالفتحة
 ُ وع'م�ةٌ من�صوبٌ مطل�قٌمفعول :إحسانا لفقراء إحسانا كثيرا، بإحسانك إلى اُعجبتُأ :أو بعد المصدر

  ُ. الظاھرةُنصبه الفتحة
  

  ُنائب المفعول المطلق
  :طلقُ عن المفعول المُينوب

 ٌطل��ق من��صوبُ مٍ مفع��ولُنائ��ب:ھرول�ة  ھرول��ة، ُرك��ضتُ:دل عل�ى معن��اه أو م��ا  ف��ي المعن��ى،ُهُرادف�ُم-١
  . على آخرهُ الظاھرةُ الفتحة  نصبهُوع'مة

 ٍ مبن��ي عل��ى الف��تح ف��ي مح��ل ن��صب نائ��ب مفع��ولٍ إش��ارةُاس��م : تل��ك الكتاب��ة،تلكُكتب��ت: إلي��هُا)ش��ارة-٢
  .مطلق

ُوع'م�ة ن�صبه  ٌطل�ق من�صوبُ مٍ مفع�ولُنائ�ب: حول الحديقة مرتين، م�رتينُدرت :دل على عدده ما-٣
 .  على آخرهُ الظاھرةُالفتحة

  ُ. الظاھرةُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌطلق منصوبُ مٍل مفعوُنائب : كثيرا،كثيراُصفق الط'ب:ُهُصفت-٤
 ٌطل�ق من�صوبُ مٍ مفع�ولُنائ�ب :ك�ل  ك�ل ال�ركض،ُرك�ضت :ضيفتا إلى المصدرُلفظتا كل وبعض إذا أ-٥

  ُ. الظاھرةُلفتحةُوع'مة نصبه ا
  ُ. الظاھرةُالفتحة  نصبهُوع'مة ،ٌ مطلق منصوبٍ مفعولُنائب :عضب  بعض التمھل،ُتمھلت

  
 H مطلقاٌكلمات Hمفعو Hُتكون إ ُ:  
 -رحم�ة-اجتھادا-لوساُج-كوتاُس-قعودا-قياما-صبرا:ھاُطلقا وھذه بعضُ إH مفعوH مُعربُ H تٌھناك كلمات

 حاش�ى–) مع�اذ @( مع�اذ-)بحان @ُس�( .بحانُ س�-كراُحم�دا وش�- عجب�ا- س�معا وطاع�ة- إھماH-تعجبا
)I دواليك- حنانيك- لبيك وسعديك-)حاشى .  

  
  مفعول 2جلهال



 

ٌمفع�ول 2جل�ه  :احترام�ا ،لمعل�مُوقف�ت احترام�ا ل ٌ:مث�ال ُ يذكر لبيان سبب وقوع الفع�ل،ٌھو مصدر قلبي
ُمنصوب وع'مة نصبه الفتحة ال ُ   .ُظاھرة على آخره ٌ

  .  سبب الوقوف) احتراما(ُوقد بينت كلمة
ُجئ�ت إل�ى المدرس�ة طلب�ا  ٌ:المث� ُفين�صب غالب�ا، ومن ا)ض�افة، المجردا من ُإذا جاء المفعول 2جله -

  .للعلم
  .ُوقفت ل'حترام ٌ:،مثالُفيكون مجرورا بمنأما إذا جاء معرفا بال -
ٌأما إذا جاء مضافا فيجوز نصبه أو جره بمن، مثال- ُ ُُ   .ُسافرت Hبتغاء العلم:ُسافرت ابتغاء العلم، أو:ُ

  
  اسم الھيئة

  .متأدبينجلس جلسة الٌ:مثال  يدل على ھيئة الفعل ونوعه،ٌاسم
ؤتى بم�صدره ُومن فوق الث'ثي ي  وثبة،-وثبٌ:، مثال)فعلة( من الفعل الث'ثي على وزنُصاغُي:هُصوغ

  . احتراما كثيراُهُاحترمت ٌ:مثال موصوفا،
  
  

  اسم المرة
  . دعوة-وثبة،أو دعا-وثب: ٌمثال  يدل على وقوع الفعل مرة واحدة،ٌھو مصدر

 عل��ى ُ وثب��ة،أما إذا ك��ان الم��صدر- وث��بٌ:مث��ال ،)فعل��ة( ى وزن م��ن الفع��ل الث'ث��ي عل��ُصاغُي�� :ُهُ ص��وغ
صاغ م�ن ف�وق الث'ث�ي عل�ى وزن م�صدره ُوي دعا دعوة واحدة، ٌ:مثال ؤتى به موصوفا،ُي )فعلة(وزن

  ٌ:مثال  على آخره،ٍ مربوطةٍبزيادة تاء
  .أفاد إفادة واحدة ٌ:مثال ؤتى به موصوفا،ُ يٍ مربوطةٍ منتھيا بتاءُأما إذا كان المصدر ،إرجاعة -أرجع

  
  دللبا

 ،ُ من�هُدلب�ُ المسمىُي� آخ�ر قبل�ه ٍ باس�مُ ل�هُمھ�دُي ، بم�ضمون الجمل�ةأي ب�الحكم ُ ھو المق�صودُ يكونٌتابع
ُانتصر القائد خالد بن ٌ:مثال. بحركة ا)عرابُهُويتبع ٌ  ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌدلب� :ُخال�د  الولي�د ف�ي اليرم�وك،ُ
 من�ه،ُ دلب�ُوھ�و الم ،ٍ مھ�د لخال�دٌ فھ�و اس�مُأم�ا القائ�د  باHنت�صار،ُوھو المقصود ُ،الظاھرة ُةالضمرفعه 

    . دون أن يتغير المعنىُُه حذفُ بالحكم لذلك يمكنُوليس ھو المقصود
 ف�ي ٌفخالد  منه في المعنى،دل المبُدل البُطابقُفيه ي):كل   منكلُ دلب(  ُ المطابقُدلــ الب-١:دل البُأنواع

  . في المعنى)ائدالق( ُطابقُالمثال السابق ي
 من�ه دل إل�ى المب�ُ يع�ودٍويحت�وي عل�ى ض�مير  من�ه،دل جزءا من المبُدل البُيكون:كل من ٍ بعضُدل ب-٢

 ٌ ض��ميرُوالھ��اء ،الظ��اھرة بالفتح��ة ٌ من��صوبٌدلب�� :ن��صفھا  الق��صيدة ن��صفھا،ُحفظ��ت: ٌمث��ال ه،ُويطابق��
ج�ره   مج�رور وع'م�ةدرس�ة بالمُم�ررت:  آخ�رٌمث�ال  با)ض�افة،ج�ر مبني على الفتح في مح�ل ٌمتصل

  . با)ضافةجر في محل لى الفتح مبني عٌمتصل ٌ ضميرُوالھاء ُ،الظاھرةُ الكسرة
أعجبن�ي  ٌ:ج�زءا من�ه،مثالُ دل دون أن يك�ون الب�دل مشتم' على الب�ُ منهُدل المبُيكون :ٍ اشتمالُدل ب-٣

ُأحمد خلقه،  ف�ي ال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌير ض�مُوالھ�اء ،الظاھرة ةالضم بٌ مرفوعٍ اشتمالُدلب :ُخلقه ُ
(  :ُ آخ�رٌمث�ال.ون ھذا ج�زءا م�ن أحم�دـدون أن يك ه،ـُ خلقدل على البُتملـ يشُفأحمد. با)ضافةجرمحل 
  ). فيهٍونك عن الشھر الحرام قتالُيسأل

  
  ُالتوكيد



 

 اHس��م ذل��ك بسمىُي��و  لتقويت��ه ف��ي ال��ذھن ولتأكي��د حكم��ه وترس��يخ م��ضمونه،ٍ بع��د اس��مُذكرُ ي��ٌت��ابع
  . معرفة دائماُ المؤكدُاHسم ُكونكد،ويالمؤ

 H Hُ أب�وحُ:مث�ل ،حرف�اس�واء ك�ان ه،ُي�تم بإع�ادة اللف�ظ الم�راد توكيد : اللفظ�يُالتوكيد -١:التوكيدنوعا 
H،لفظ��يٌتوكي��د :بال��سر  H مج��د، الطال��ب الطال��ب الُأق��در ُ:،مثلاس��ماأو ك��ان  .مح��ل ل��ه م��ن ا)ع��راب 
 الطال��ب ُ أق��درُأق��در: ُ،مث��لفع'ك��ان  أوُ.الظ��اھرة ُالفتح��ة ن��صبه ُ وع'م��ةٌ لفظ��ي من��صوبٌتوكي��د:الطال��ب
 : المج��دُكاف��أُي  المج��د،ُكاف��أُيُ:مث��ل ،جمل��ةأو ك��ان . مح��ل ل��ه م��ن ا)ع��راب  لفظ��ي Hٌتوكي��د :ُأق��در المج�د،
  .محل له من ا)عراب  لفظي Hٌتوكيد
ھ��ذا كت��ابي ُ:مث��ل ،ُل��ضميرا بھ��ا ات��صل الت��يم��ة كلھا بتك��رار الُي��تم توكي��د:ةمت��صلال ال��ضمائر ُتوكي��د
 ٍأو ي��تم توكي��دھا ب��ضمير رف��ع ،ال��ضمير لتوكي��د ُاHس��مرر ُتابي فك��،كاHس��م بُ الي��اءُال��ضمير ات��صلكتابي،
نح�ن  س�رنا نح�ن، :ٌأمثل�ة ،امجرور أو منصوبا أو مرفوعا ُ المؤكدُمتصل الُالضمير سواء كان ٍمنفصل
وھ�و   لل�ضمير الي�اء ف�ي كاف�أتني،ٌتوكيد: أنا نا،كافأتني أ ،ٍ رفعُ للضمير نا في سرنا وھو ضميرٌتوكيد
ك�د ُ أال�ضمائر ھ�ذه  م�نكل،وجر ُ للضمير الياء في كتابي وھو ضميرٌأنا توكيد ،كتابي أنا،ٍ نصبُضمير

  .ٍبضمير رفع
 -ك�ل-جمي�ع- ذات- ع�ين-نف�س: وھ�ي  لتوكي�ده،اHس�م بع�د ٍ معين�ةٍيتم بذكر ألفاظ : المعنويُالتوكيد -٢

 اHس�م عل�ى ُ على ضمائر تع�ودُا2سماءعلى أن تحتوي ھذه  ،الضميرالمضافتان إلى تا كل وك' -عامة
  . أو الجمعالتثنيةوا)فراد أو  ه في التذكير أو التأنيث،ُالمؤكد وتطابق

ُھذا الكتاب نفسه -:ٌأمثلة  عل�ى ُالظ�اھرة ُةال�ضمرفع�ه  ُ وع'م�ةٌ مرفوعٌوكيد ت:هـُنفس ُ،هُ أقرؤُ كنتالذيُ
  . با)ضافةجر في محل الضم مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالھاء آخره،

ٌ مت�صل ٌ ض�ميرُوالھ�اء ُ،الظ�اھرة ُالفتح�ةُ وع'م�ة ن�صبه ٌ من�صوبٌتوكي�د:عينھ�ا ُقرأت الق�صة عينھ�ا،-
  . با)ضافةجرمبني على الفتح في محل 

 ٌ ض�ميرُوالھ�اء ُ،الظ�اھرةُ الك�سرة ج�ره ُ وع'م�ةٌمج�رور ٌتوكي�د: ھ�مكل ھ�م،كل على الحاض�رين ُسلمت-
   للجمع ُ با)ضافة،والميمجر مبني على الكسر في محل ٌمتصل

وعل��ى  يھم��ا،كلعل��ى الط��البين  ُأثني��ت ٌ: مث��ال ال��ضميرإل��ىُإذا أض��يفتا ستعم'ن للتوكي��د ُت��ا ت��كل وك��' -
 ُوالھ�اء ،المثنى ب�ٌ ملح�ق2ن�ه ُالي�اء ج�ره ُ وع'م�ةٌمج�رور ٌتوكي�د:تيھم�اكليھم�ا وكلتيھم�ا، كلالطالبتين 

  . با)ضافةجر مبني على الكسر في محل ٌمتصل ٌضمير
  

  ُالنعت
أو  ،ُ المنع�وتُاHس�م ذل�ك سمىُي�و  لبي�ان ص�فته أو تميي�زه ع�ن غي�ره،ٍ بع�د اس�مُذكرُ ي�ٌت�ابع ،ُالصفةأو 

  ُ.الظاھرة ُالفتحةُ وع'مة نصبه ٌ منصوبٌنعت:لمجدا الطالب المجد،ُأقدر: ٌمثال ،ُالموصوف
  :لحاHت التالية المنعوت في اُ النعتُويطابق

 بح��سب موض��ع المنع��وت م��ن امج��رور أو من��صوبا أو مرفوع��ا ُ يك��ونُحي��ث:ف��ي حرك��ة ا)ع��راب-١
  .ا)عراب

  : ٌمثال رة،ـ نكُرة كان النعت نكُفإذا جاء المنعوت :في التعريف أو التنكير-٢
ٌلعبد مؤمن خير من مشرك(  ٌ وي أح�ب إل�ى @ ُالمسلم الق( ٌ:مثال  معرفة،ُوإذا جاء معرفة كان النعت )ٌ

 ).من المسلم الضعيف
ٍر ُرُعل��ى س��( ٌ:مث��ال  مثل��ه،ُ مف��ردا ج��اء النع��تُف��إذا ج��اء المنع��وت: أو الجم��عالتثني��ةف��ي ا)ف��راد أو -٣

اء ـوإذا ج�� )للن��سر عين��ان حادت��ان( ٌ:مث��ال ،مثن��ى ُ ج��اء النع��تمثن��ى ُوإذا ج��اء المنع��وت ،)ٍموض��ونة
 ).ُالباسقاتُ بمنزلنا ا2شجار ُتحيط(  ٌ:مثال  جمعا،ُ جمعا جاء النعتُالمنعوت



 

 ُالعرب�ي ا2ب�ي ي�رفض(  ٌ:مث�ال ،ام�ذكر ُا ج�اء النع�تم�ذكر ُفإذا جاء المنع�وت:في التذكير أو التأنيث-٤
ُالريح القوية تنال(  ٌ:مثال ا،مؤنث ُا جاء النعتمؤنث ُوإذا جاء المنعوت )الذل ُ  .) من ا2شجار العاليةُ

 ُ يع�ودٍ أو منف�صلٍمت�صل ٍ أن تحت�وي عل�ى ض�ميرُ يج�بٍعندئ�ذ و فعلي�ة، جمل�ة اس�مية أُلنعتقد يأتي ا-
ھا ُ أش�جارُفجمل�ة )ٌھا وارف�ةُأش�جار( ٌھ�ذه حديق�ة ٌ:مث�ال  نك�رة،ُعلى أن يكون المنع�وت على المنعوت،

ٌوارفة نعت   ).ٌحديقة(  النكرةاHسم الھاء العائد على متصل الالضمير اشتملت على ٌ
 ال��ضمير اش��تملت عل��ى ٌ ف��ي الحق��ل نع��تُ يعم��لُفجمل��ة ،) ف��ي الحق��لُعم��لي( ف'ح��اُش��اھدت:ُ آخ��رٌمث��ال

  ).ف'حا( النكرةاHسمالعائد إلى ) ھو(المستتر
 ُيق��وم(  طالب��ا ن��شيطاُاف��أتكٌ:مث��ال ف��ردا أو جمل��ة فعلي��ة أو اس��مية،ُك��ان م  س��واءُلنع��ت اُق��د يتع��دد -

  ).بواجباته
ٌھ�ذه ج�دران عالي�ات  ٌ:مث�ال ة،المؤنثاملة المفردة عُعامل مُ جمعا لغير العاقل جاز أن يُإذا كان المنعوت ٌ

ٌھذه جدران عالية:أو ٌ.  
  

  Hإستثنى بُالم
  . ما قبلھا في الحكمُ على أنه يخالفللدHلة بعد إH ُذكرُ يٌ منصوبٌاسم

  .ستثنى منهُ الم- المستثنى- اHستثناءُأداة:هُأركان
  .المستثنى :خالدا المستثنى منه، ،ُلط'با اHستثناء، ُأداة:إH  إH خالدا،ُالط'بحضر ٌ:مثال

 إH ُالط�'بح�ضر  ٌ:مثال  المستثنى من جنس المستثنى منه،ُ يكونُحيثٌ:متصل ٌاستثناء : إماُاHستثناء
  .الط'بمن جنس  ٌفخالد ،خالدا

وص�ل الم�سافرون إH  ٌ:مث�ال  المستثنى م�ن غي�ر ج�نس الم�ستثنى من�ه،ُ يكونُحيث:ٌ منقطعٌاستثناء أو
  .ليست من جنس المسافرين ُا2متعةف تھم،أمتع

 ُ غي��رٌ في��ه مثب��تُمك��'وال ،ھ��اكله ُك��رت أركان��ُ ذال��ذيھ��و :ُ المثب��تُ الت��امُاHس��تثناء-١: اHس��تثناءُأن��واع
 م�ستثنى ب�إH:طالب�ا  إH طالب�ا،ُالط�'بنج�ح  ٌ:مث�ال  عل�ى اHس�تثناء،منصوبا بعد إH ُاHسم ُعربُمنفي،ي

  ُ.الظاھرة ُحةالفت نصبه ُ وع'مةٌمنصوب
 بع�د إH إم�ا ُاHس�م ُع�ربُيو ، في�ه منف�يُمك�'وال ھا،كله ُكرت أركانُ ذالذيھو : المنفيُ التامُ اHستثناء-٢

م�ستثنى  :طالب�ا ، إH طالب�اُالط�'بم يرس�ب لٌ:مثال  من المستثنى منه،دHأو ب  على اHستثناء،منصوبا
Hُالط��'بب ـم يرس��ل��:أو ُ،الظ��اھرة ُالفتح��ة  ن��صبهُ وع'م��ةٌ من��صوبب��إHمرف��وعٌدلب�� :ٌطال��ب ٌ طال��ب، إ ٌ 

  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة
 بع�د ُاHس�م ُع�ربُيف  منفي�ا،ُمك' الم�ستثنى من�ه مح�ذوفا،والُ يكونالذيھو : المنفيُ الناقصُاHستثناء-٣

 ُةال��ضم  رفع��هُ وع'م��ةٌ مرف��وعٌفاع��ل: ٌخال��د ٌم��ا نج��ح إH خال��د،ٌ:مث��ال م،ك��'إH بح��سب موقع��ه ف��ي ال
  ُ.الظاھرة

  
  المستثنى بغير وسوى

  . الواقع بعد إHاHسمعربان إعراب ُستثنى بغير وسوى فتُي
 غي�ر ُالط�'بح�ضر  ٌ:مث�ال  تعرب�ان اس�مين من�صوبين عل�ى اHس�تثناء،مثبت�ا تاما ُإذا كان اHستثناء-١

  ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُ على اHستثناء وع'مةٌ منصوبٌاسم :ٍطالب،غير
ستثنى ُين م�ن الم�دلعرب�ان إم�ا اس�مين من�صوبين عل�ى اHس�تثناء أو ب�ُ منفيا تتاما ُا كان اHستثناءإذ-٢

 ُ ن�صبه الفتح�ةُ عل�ى اHس�تثناء وع'م�ةٌ من�صوبٌاس�م: ٍ غي�ر طال�ب،غيرُالط�'بم يح�ضر ل�ٌ:مث�ال منه،
ٍ غير طالب،ُالط'بلم يحضر :أوُ.الظاھرة  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌدلب :ُغير ُ



 

 ُل���م يح���ضر غي���رٌ:م،مث���الك'عرب���ان بح���سب موقعھم���ا ف���ي الُ ناق���صا منفي���ا تُإذا ك���ان اHس���تثناء-٣
ُطالب،غير  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل:ٍ

  
  المستثنى ب عدا وخ' وحاشا

  :ستثنى بھذه ا2دوات،ولھا حالتانُي
 ُ،@ باط����ل  م����ا خ����'ٍ ش����يءك����لأH ٌ:ث����الفتعرب����ان أفع����اH ماض����ية، م:سبق بم����ا الم����صدريةُأن ت����-١
 ُ وع'م�ةٌ ب�ه من�صوبٌ الج'ل�ة مفع�ولُلف�ظ:@ ق�در،ُ مبن�ي عل�ى الف�تح المٍ ماضٌفعل: ،خ'ٌمصدرية:ما

  ُ.الظاھرة ُالفتحةنصبه 
نج��ح ٌ:مث��ال  ب��ه،ٌ أن تك��ون أفع��اH ماض��ية وم��ا بع��دھا مفع��ولُفيج��وز: بم��ا الم��صدريةٍ م��سبوقةُغي��ر-٢

 ُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول: المھملين، الظاھر مبني على الفتح ٍ ماضٌفعل:لين،عدا عدا المھمُالط'ب
 ٍ ع��دا طال��ب،ُالط��'بنج��ح : ٌ،مث��الجر أن تك��ون ح��روف ُويج��وز ،ٌ س��المٍم��ذكر ُ جم��ع2ن��ه ُالي��اءن��صبه 

 . على آخرهُالظاھرةُ الكسرة جره ُوع'مة ٌمجرور ٌاسم :ٍطالب ،جر ُحرف:عدا
  

  نادىُالم
  .النداء من حروف ٍليه، بواسطة حرفعم من المخاطب ا)قبال كلى طلب المت علدل يٌاسم

 ُق�درُوH ي ، ي�االن�داء ح�رف ُ حذفُ ويكثر- وھيا للبعيدإيا - لنداء القريبأي وُالھمزة:،ھيُالنداء ُحروف
  .يا رب اغفر لي ولوالدي:أي رب اغفر لي ولوالدي،: ٌمثال ھا،ُعند الحذف غير

ي�ا طال�ب : ٌمث�ال  دائما،ٌوھو منصوب  بعده،ٍ مضافا إلى اسمُيكون:ُنادى المضافُلم ا-١:نادىُ المُأنواع
  ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ منصوبٌمنادى مضاف: اعمل بجد،طالب ،العلم

ي�ا ٌ:مث�ال  دائم�ا،من�صوبا ُويكون ه بما بعده،ُ ع'قتُھو كالمضاف من حيث: بالمضافٌنادى شبيهُ الم-٢
   ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوب بالمضافٌمنادى شبيه :طالبا. بجداعمل.طالبا علما

  : القرويُقال الشاعر ،ُ آخرٌلامث
2ُمة H ترى في غيرك      ُوأنتم يا شباب العرب يا سندا   م سنداٍ

  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ بالمضاف منصوبٌنادى شبيهُم :نداس
ُيا محمودا فعله:ُ آخرٌمثال  ن�صبه ُ وع'م�ةٌ بالم�ضاف من�صوبٌنادى شبيهُم :ودامحم.  خيراُجزاك @ ،ُ

  ُ.الظاھرة ُالفتحة
 ُالفتح�ة ن�صبه ُ وع'م�ةٌ بالم�ضاف من�صوبٌن�ادى ش�بيهُم:يم�اكر ُ،حفظ�ك @.ُي�ا كريم�ا خلق�ه:ُ آخرٌمثال

  ُ.الظاھرة
 من���صوبا ُيك���ون ،الن���داء بٍ مق���صودُ وغي���رٍ مح���ددُن���ادى غي���رُم: المق���صودةُ غي���رُن���ادى النك���رةُ الم-٣

  : الرحيم الحصنيُ عبدُقال الشاعرٌ:دائما،مثال
ُأبناؤه وتبـا    يا موطنا رفع اللواء مرفرفا    مجداُوه مدلُ

  . على آخرهُالظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٍ مقصودةُ غيرٌنادى نكرةُم :موطنا
 ف�ي ال�ضم عل�ى مبني�ا ُويك�ون ،الن�داء بٌمق�صود لكن�ه ٍح�ددُ مُن�ادى غي�رُمُ: المقصودةُنادى النكرةُ الم-٤

  : الخوريُ بشارةُقال الشاعر ٌ،مثال ،النداء على ٍمحل نصب
  ناك' من المھد ُقد رضعناه    الذيُ يا أخت على العھد ُنحن
  .النداء على ٍ في محل نصبالضم مبني على ٌ مقصودةٌمنادى نكرة :ُأخت

  ُويكون  العلم،ُ اسمُھو نداء:ُ المفردُنادى العلمُالم-٥
  : الخوريُ الشاعر بشارةُه قولُمثال ،النداء على ٍ في محل نصبالضم على مبنيا 

   من أسى ننسى أساناُكابدته      كدنا لمـاالتيُيا فلسطين 



 

ٍنادى مفرد علمُم :ُفلسطين     .النداء على ٍ في محل نصبالضم مبني على ُ
 ،مذكرلل) ھاأي( منادىُ الُاHسم ُسبقما يمباشرة وإنبال   المعرفاHسم ُ نداءHُ يجوز : المعرف بالُنداء

 ٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�ضم عل�ى  مبن�يٌ مق�صودةٌمن�ادى نك�رة ُة،أيو ،أي من كل ُوتكون ،مؤنثلل) تھاأي(و
  :ُعربُ بعدھما فيُ الواقعُاHسمأما  ،النداءعلى 

 ف�ي ال�ضم مبن�ي عل�ى ٌ مق�صودةٌمن�ادى نك�رة: ھ�اأي ُھ�ا الرج�ل،أيي�ا ٌ:مثال  إذا كان جامدا،دHب -١
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌدلب ُ:الرجل ،النداء على ٍمحل نصب

ُتھا الطالبة، الطاأييا  ٌ:مثال شتقا،ُصفة إذا كان م -٢  ُةال�ضم رفعھ�ا ُ وع'م�ةٌ مرفوع�ةٌص�فة :ُلبةُ
 .آخرھا  علىُالظاھرة

   علىٍمحل نصب في الضم مبني على ٍ علمُردـ الج'لة منادى مفُلفظ :اللھم-
  . المحذوفالنداء عوضا عن حرف ُمشددة الُوالميم ،النداء 
م المحذوف�ة كل عل�ى م�ا قب�ل ي�اء الم�تُالمق�درة ُالفتح�ة ن�صبه ُ وع'م�ةٌ من�صوبٌمن�ادى م�ضاف:يا رب-

 ٌ ض��ميرُ المحذوف��ةُوالي��اء  المح��ل بالحرك��ة المناس��بة للي��اء،ُمن��ع م��ن ظھ��ور الفتح��ة اش��تغال للتخفي��ف،
  . با)ضافةجر في محل السكونعلى  مبني ٌمتصل

 ُ،الظ�اھرة ُالفتح�ة ن�صبه ُ وع'م�ةٌ من�صوبٌن�ادى م�ضافُ مُع�ربُت: يا أخت�اه- يا أماه- يا أبتاه- يا رباه-
  . للسكتُالھاءو  با)ضافة،جر في محل السكون مبني على ٌمتصل ٌضمير ألفا ُالمنقلبةم كل المتُوياء

 عوض��ا ع��ن الي��اء ُوالت��اء ُ،الظ��اھرة ُالفتح��ة ن��صبه ُ'م��ة وعٌ من��صوبٌن��ادى م��ضافُم :أب��ت: ي��ا أب��ت-
  . با)ضافةجرل  في محالسكون مبني على ٌمتصل ٌضمير ُ المحذوفةُوالياء محذوفة،ال

س�واء  من�ادى،ُ الاHسم أو أكثر من ٍ حرفُ حذفالنداءوفي  ،ُهُ الصوت وتنغيمُ ترقيقُالترخيم :ُالترخيم
  .ُ، يا جعفُاطمفأ ٌ:مثال ة، علما أو نكرة مقصودُاHسمكان ھذا 

 ويبق�ى م�ا قبلھ�ا عل�ى ُ الت�اءُح�ذفُت: للتأني�ثٍ مربوط�ةٍ بت�اءوماـ�ـمخت ُاHسم إذا كان -١: الترخيمُطريقة
 على آخره المحذوف للترخيم ف�ي الظاھر الضم مبني على ٌ مرخممنادى مفرد علم :أفاطم ٌ:حاله، مثال
 مبن�ي ٍ عل�مُمن�ادى مف�رد: ُأ ف�اطمُ:فنق�ول  إلي�ه،)ُةال�ضم ( آخ�رهُ حركةُلـنقُأو ت .النداء على ٍمحل نصب

  .ه للترخيمُذفت تاؤُوح ،النداء على ٍ في محل نصبالضمعلى 
ة فم�ا الرباعي� أن تك�ون م�ن أس�ماء العل�م ُيجبف : للتأنيثٍ مربوطةٍ المختومة بتاءُ غيرُا2سماء أما -٢

 ُ الح�رفُح�ذفُأو ي ُر، ي�ا جعف�ُت�رخيم ُ يا جعف،ٌ:مثال ا،ـ إن كان رباعيُ ا2خيرُ الحرفُ يحذفُفوق حيث
ُيا عدن ترخيم ٌ:وكان زائدا من الحروف اللينة، مثال  فما فوق إن كان فوق رباعي،ُا2خير   .ُ يا عدنانُ
ه ُ وحاHت�الن�داءإع�راب  ُع�ربُيو،وا- ي�االن�داء مع�ه للن�داء حرف�ا ُستعملُي ،ٍتوجعو ٍ تفجعُھو نداء:ُالندبة

 ٍ عل�مُمن�ادى مف�رد ُ: للندبة،قدس�اهٍ ن�داءُح�رف:وا ُ:واقدس�اه ٌ:مث�ال  السكت به،ُ ھاءُقلحُوقد ت كحاHته،
 ُوا2ل���ف  المح���ل بالحرك���ة المناس���بة لmل���ف،ُ المق���در من���ع م���ن ظھ���وره اش���تغالال���ضممبن���ي عل���ى 

  . للسكتُط'ق،والھاءgل
 ُ ثم الم�ستغاثٌ مفتوحةٌ Hمتليھا) يا(  معه للنداءُيستعمل  المستغيث لطلب المساعدة،ُھونداء:ُاHستغاثة

 ،ٍ مك�سورةٍ ب�'مُسبقُوي�  الم�ساعدة،ُوھ�و طال�ب ،ُث�م الم�ستغيث  من�ه،ُ الم�ساعدةُطل�بُ تال�ذيوھو  به،
 ٌمن�ادى من�صوب :الع�رب ،ج�ر ُ ح�رفُال�'م:للع�رب للن�داء، :ي�ا يا للعرب لفل�سطين، ٌ:مثال ،ُيحذفوقدُ 

 ب�أداة متعلق�ان ُمج�روروالج�ار وال ُ،ظھورھا الكسرة على آخره منع من ُالمقدرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة
  . من التنوينٌ ممنوع2نهبدH من الكسرة  ُالفتحة جره ُ وع'مةٌمجرورجار و :لفلسطين .النداء

  
  ُلنسبةا

حم�صي، ن�سبة إل�ى ُ: ما قب�ل الياء،مث�لأي ه،ُسر آخرُوك ٌ،مشددة ٌضيفت إليه ياءُ أٌ اسمُ المنسوبُاHسم
  .حمص



 

  . إلى آخرهٌمشددة ٌ تاءُضافُوت ،ُاHسم ُ آخرُكسرُي : النسبُطريقة
  ). فاطمي-ُفاطمة( ه عند النسبُ تاؤُحذفُت : للتأنيثٍ زائدةٍ بتاءُ المختومُاHسم -١
( و )عم�وي-، عم�ي فت�وي-فت�ى( ُلب�ت واوا مث�لُ ثالث�ة قُُهإذا كانت ألف :ُ والمنقوصُ المقصورُاHسم -٢

 -، الرام��يُ بخ��اري-خ�ارىُبُ(مث��ل  عن��د الن�سبة،ُتح�ذف ٍُ ف��وق ثالث��ةُهُأم�ا إذا كان��ت ألف� ). ع��صوي-ع�صا
  ).الرامي

   واواُقلبُ للتأنيث تُُهإذا كانت ألف:ُ الممدودُاHسم -٤
  ).ُ قرائي-قراء(ُ:أما إذا كانت لغير التأنيث بقيت على حالھا،مثل ) صحراوي-صحراء( ُ مثل

 -ح�ي(ُ  إل�ى أص�لھا مث�لُرد ا2ل�فُ واح�د ت�ٍ بعد ح�رفُدةمشد الُاءيإذا كانت ال-:ٍمشددة ٍاء بيُ المختوم-٥
 ُقل�بُ م�ا قبلھ�ا وتُف�تحُى ويل�ا2و ُح�ذفُ بع�د ح�رفين تُم�شددة الُ الياءأما إذا كانت ). طووي-حيوي، طي

 ُ لف�ظُويك�ون ،ذفتُ حٍأما إذا كانت فوق ث'ثة أحرف . )ُ قصوي-صيُ علوي، ق- عليُ(مثل  واوا،ُةالثاني
   ). شافعي- كرسي، شافعي-كرسي(ُ إليه مثل المنسوب اHسمفظ كل المنسوب اHسم

  ).ُ غزيلي-ُغزيل( ُ  عند النسب مثلُةالثاني ُ الياءُحذفُ تٌ مكسورةٌمشددة ٌ ياءُهُ يتوسطالذي ُاHسم -٦
ه عن�د ُرد Hم�ُ فت�ُ ال�'مُ المح�ذوفالث'ث�يأم�ا  ). ملكي-ملك(ُ ه مثلُفتح عينُ العين تُ المكسورالث'ثي -٧

  ). أبوي-أب( ُالنسب مثل
  ).ُ خلقي- يدوي، أخ'ق-يدان :(ُمثل  أو الجمع يردان إلى المفرد،المثنى عند النسب إلى -٨
 ٍأم�ا إذا ك�ان مب�دوءا ب�ابن ) امرئ�ي– الق�يس ُامرؤ( ُ منه مثلا2ول اHسم إلى ُنسبُ يُ المركبُاHسم -٩

  ). بكري-ٍو بكرأب:(ُمثل  منه،الثاني اHسم إلى ُنسبُ فيٍأو أم أو أب
  :ُه بعضھالكثرة استعمالھا وھذغالبا  في أسماء ا2ع'م ُتكون:شواذ النسب

-ُ دھ��ري، ال��سھل-ٌ ش��آم، دھ��ر-ٍ تھ��ام، ال��شام- يم��اني، تھام��ة-ب��دوي، ال��يمن- بحران��ي، البادي��ة-بح��رين
ُ ھ��ذلي، الوح��دة-ھ��ذيل  م��روزي،- رازي، م��رو-ال��ري ُ قرش��ي،- روح��اني، ق��ريش-ُس��ھلي، ال��روح ُ- 

   .ُ لحياني- اللحيةُاني، عظيموحد
  . ُ يماني صنعتهٌيفھذا سٌ:مثال ،ٍ نائب فاعلُ عمل اسم المفعول فيرفعُ المنسوبُاHسمُ يعمل-

  

  ُالعدد
  هُ العدد وتأنيثُريتذك

ج�اء ٌ:مث�ال  أو اثن�ين،ٍ داH على واحدُإذا كان العدد : معدوده في التذكير والتأنيثُ العددُيوافق -١
ٌطالب واحد وطالب ٌة واحدة،ٌ : ٌمث�ال ،ٍ مركب�ةٍأو إذا كان داH على عشرة .ورج'ن اثنان وامرأتان اثنتان ٌ

  . أحد عشر كتابا واثنتي عشرة قصةُقرأت
 ٍ ط�'بُنجح ث'ثة ٌ:مثال ،ٍ إلى تسعةٍإذا كان داH على ا2عداد بين ث'ثة : معدودهُ العددُيخالف -٢

 .ٍ وعشر قصصٍ عشرة كتبُاشتريت ٌ:مثال مفردة، أو إذا كان داH على العشرة ال،ٍ طالباتُوتسع
ف��ي ٌ:مث��ال، إذا ك��ان داH عل��ى ألف��اظ العق��ود والمئ��ة وا2ل��ف : الع��دد م��ع مع��دودهُ لف��ظHُ يتغي��ر -٣

  .ٍ مدرسُ ومئةٍ طالبُفي مدرستنا ألف  الثانوي ث'ثون طالبا وعشرون طالبة،ا2ولالصف 
  

  ٍ العدد على وزن فاعلُصوغ
  . على ترتيب المعدودللدHلة ٍن فاعل على وزُ العددُصاغُي

 ف��ي ال��صف ُوقف��تٌ:مث��ال عل��ى ال��وزن ال��سابق،) ٍ إل��ى ت��سعةٍواح��د( م��ن ا2ع��داد المف��ردة م��نُصاغُ ي��-١
  .الثالث



 

 ُق�رأتٌ:مث�ال  فق�ط،ا2ولم�ن جزئھ�ا ) ر إل�ى ت�سعة ع�شر ع�شأح�د(  من ا2عداد المركبة م�نُصاغُ ي-٢
  . عشرالثانيالكتاب 

من جزئھا )  وتسعينٍ وعشرين إلى تسعةٍمن واحد( المعطوفة والمعطوف عليھا من ا2عدادُصاغُ ي-٣
  .ة والعشرينالثالث القصة ُقرأت ٌ:مثال  فقط،ا2ول

 أن ت�دل ُرادُوإنما تبقى على حالھ�ا عن�دما ي� ،ٍ على وزن فاعلُصاغُ العقود والمئة وا2لف H تُ ألفاظ-٤
  .ان رمضن منالث'ثي يوم ُصمتٌ:مثال على المعدود،

  
   العدد بالُتعريف

 ٌ مضاف2نه على المعدود ُلذلك تدخل  ال عليه،ُ دخولُ H يجوزٌ ھنا مضافُالعدد ُ: المفردةُ ا2عداد-١ 
  . الطالبُوألف  المدرس،ُفي مدرستنا مئة .وتسعة القصص  ث'ثة الكتب،ُقرأت: ُمثل إليه،

 H ٌ تميي��ز2ُن��ه عل��ى المع��دود ُوH ت��دخل د، م��ن الع��دا2ول ال عل��ى الج��زء ُت��دخل :ُ المركب��ةُ ا2ع��داد-٢
  .ةجر اHثنتي عشرة شُزرعت ٌ:مثال ه،ُتعريف  ُوزــيج
 ٌ:مث�ال  علي�ه،ُ والمعط�وفُ ال عل�ى الع�ددين المعط�وفُت�دخل : عليھ�اُ والمعط�وفُ المعطوف�ةُا2عداد-٣

  . ا2ربعة والعشرين درسا في كتاب القواعدُحفظت
ن يوم�ا الث'ث�ي ُصمتٌ:مثال ،ٌ تمييز2نه على المعدود ُا مباشرة،وH تدخل ال عليھُتدخل: العقودُألفاظ-٤

  .من رمضان
  

   العددُإعراب
 م��ن الثال��ثتغي��ب ص��ديقي ف��ي الي��وم  :ٌأمثل��ة م،ك��' بح��سب موقعھ��ا ف��ي الُع��ربُتُ: المف��ردةُ ا2ع��داد-١

  . على آخرھاُالظاھرةُ الكسرة جرھا ُ وع'مةٌةمجرور ٌصفة:الثالث ا2سبوع،
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :ُسبعة .نا من صفٍ ط'بُح سبعة نج-
ٍكان أربعة ركاب-   ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌمرفوع  كانُمــاس :ُأربعة . متأخرينُ
ن ف�ي مح�ل أي مبنية على فتح الج�زُ البناء على الفتح لذلك تكونُ ت'زمُھذه ا2عداد :ُ المركبةُا2عداد-٢
  ٌ:مثال م،ك' بحسب موقعھا في الجر أو ٍ أو نصبٍعرف
ن ف�ي مح�ل أيف�تح الج�ز  مبن�ي عل�ىٌع�دد:ث'ث�ة ع�شر ة السباق،ايانسحب ث'ثة عشر متسابقا قبل نھ-

ن ف�ي أي مبن�ي عل�ى ف�تح الج�زٌع�دد: ت�سعة ع�شر  تسعة عشر طالبا من المتف�وقين،ُ كافأت-ٌ. فاعلٍرفع
 مبن�ي عل�ى ٌع�دد:خم�س ع�شرة لوح�ة،ع�رض بخم�س ع�شرة  ف�ي المُاشتركت- . بهٌ مفعولٍمحل نصب
  .جر بحرف الجرن في محل أيفتح الجز
م��ا 2نھ المثن��ى منھم��ا إع��راب ُا2ول ُ الج��زءُع��ربُي واثنت��ا ع��شرة،  الع��ددان اثن��ا ع��شر،-١:ٌم'حظ��ات
تق��دم ٌ:مث��ال  عل��ى الف��تح H مح��ل ل��ه م��ن ا)ع��راب،مبني��ا ُ فيك��ونالث��اني ُأم��ا الج��زء ،المثنىملحق��ان ب��
 ٌ ملح�ق2ن�ه ُا2ل�ف رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :اثنا  ساعة، اثنتي عشرةُاثنا عشر طالبا منذ ل'متحان

 ُالي�اء ج�ره ُ وع'مةٌمجرور ٌاسم :اثنتي  مبني على الفتح H محل له من ا)عراب،ٌجزء:عشر ،المثنىب
  .  مبني على الفتح H محل له من ا)عرابٌجزء:عشرة ،المثنى بٌ ملحق2نه

 ٍ ف�ي مح�ل رف�عال�سكون عل�ى مبنيا منھما ُا2ول ُ الجزءُيكون: عشرالثانيو  العددان الحادي عشر،-٢
 فھ�و مبن�ي عل�ى الف�تح H مح�ل ل�ه م�ن الث�اني ُأم�ا الج�زء م،'ك بحسب موقعھما في الجر أو ٍأو نصب

 ج��رل  ف��ي مح��ال��سكون مبن��ي عل��ى ٌع��دد:الث��اني  ع��شر،الث��اني ف��ي المقع��د ُجل��ست ٌ:مث��ال ا)ع��راب،
  . مبني على الفتح H محل له من ا)عرابٌجزء :،عشرٌصفة



 

ٌانق��ضى خم��سة  ٌ:مث��ال م،ك��' بح��سب موقعھ��ا ف��ي الُع��ربُت : عليھ��اُ والمعط��وفُ المعطوف��ةُ ا2ع��داد-٣
 ،ٍ عط�فُ ح�رفُالواو ُ،الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :ٌخمسة ا من الشھر،وعشرون يوم

  .السالم مذكر بجمع الٌ ملحق2نه ُالواو رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٍى خمسة علٌ معطوفٌسما :شرونع
 ب�ه ٌمفعول:ث'ثين ة،جرش زرعنا ث'ثينٌ:مثال ا،ــضأيم ك' بحسب موقعھا في الُعربُت: العقودُ ألفاظ-٤

  .السالم مذكر بجمع الٌ ملحق2نه ُالياء نصبه ُ وع'مةٌمنصوب
  

   الصغرىُ الكبرى والجملةُالجملة
 أو م�ن الح�رف ،هُه وخب�رُالفع�ل الن�اقص واس�م  من المبتدأ والخب�ر أو م�نُ تتألفٌجملة: الكبرىُلةالجم

  المشبه بالفعل
  . في ھذه ا2نواع جملةُعلى أن يكون الخبر ، واسمه وخبره

  .ا حصانانھجر للنقل راحت يٍومركبة ،ھتافا ُ أنسابجرأنا في ھدرة الحنا
 ُأو أن ت�سد الجمل�ة  الث�اني جمل�ة،ُفع�ولين عل�ى أن يك�ون المفع�ول من الفعل المتعدي إل�ى مُكما تتألف

في مح�ل  :ُالجود ما ُوجملة  كبرى،ٌجملة ،)ُالجود ما( م الناس في الثوراتُعلمتٌ:مثال .مسد المفعولين
س�دت م�سد :ٌ أن العلم مفيدُجملةو، كبرىٌجملة )ٌأن العلم مفيد( ُعلمت :ُ آخرٌمثال ،ٍ به ثانٌ مفعولٍنصب
  . ي علممفعول

 ٍ م��شبهٍأو لح��رف ،ٍ ن��اقصٍأو لفع��ل ،ٍغرى إذا وقع��ت خب��را لمبت��دأُ ص��ُ الجمل��ةُتك��ون : ال��صغرىُالجمل��ة
  : متعد إلى مفعولينٍأو مفعوH به ثانيا لفعل بالفعل،

  . صاحبه)ُ ينفع( العلمُتأير ا،ھجري) راحت(للنقل ٍومركبة ھتافا،) ُأنساب(أنا
  

   الجملُإعراب
 :أو) ُغل�ت المراج�ل( :ٍ وفاع�لٍ من فعلُ تتألفٌفعلية:وھي قسمان، له معنىالذي ُلتام اُمك' ھي الُالجملة

 ُ ترف�عُم�ا كان�ت الح�سناء(  هُه وخب�رُمـ م�ن الفع�ل الن�اقص واس�:أو)ُتل الحك�يمُ ق( ٍ ونائب فاعلٍمن فعل
ه ُواس��م بالفع��ل ٍ م��شبهٍ م��ن ح��رف:أو )ُن ش��ديدُھُص��راع( :ٍ وخب��رٍ م��ن مبت��دأُتت��ألف: ٌواس��مية ،)س��ترھا
  : الرصافيٍ كقول معروفهُوخبر

  وHُوالسيف قب' أنشأت دبالعلم    د نھضتھا ـ في عھٍإنا لمن أمة
م�ة المف�ردة كل  إع�راب الُومحلھ�ا ھ�و نف�س ،ٍھ�ا بمف�ردُ للجملة مح�ل م�ن ا)ع�راب إذا ص�ح تأويلُيكون
   .  حلت محلھاالتي

  
   لھا محل من ا)عرابالتيُ لجملا

  : ھي،ٌمن ا)عراب سبع لھا محل التيُ الجمل
أو خب�را  ،)ُيغ�يض(  ب�ردى :ُالرف�عومحلھ�ا ،به بالفعلــ خبرا للمبتدأ أو للح�رف الم�شُتكون:ُالخبرية-١

  ).ُ بالصدور حديدُدفعُي( كان لو :ُالنصبللفعل الناقص ومحلھا 
 ٍك�رة نٍوھ�ي ت�أتي بع�د اس�م  بح�سب الموص�وف،ج�ر أو الُالن�صب أو ُالرف�ع محلھ�ا إم�ا ُيكون:ُالصفة-٢

  :كقول الشاعر على النكرة،ُ يعودٍوتحتوي على ضمير
 ). العم'ُينتج( علموا النشء علما 

 ،ٍ معرف�ةُ الح�ال اس�مُ ص�احبُويك�ون ،صاحب الح�ال  علىُ يعودٌوفيھا ضمير ،ُالنصبمحلھا :ُالحالية-٣
  . عجاHالنداء)يلبون( وقد أتوا فيه

ُوقد تربط الواو بين جملة الحال وصاحبھا ُ:  



 

ُأحسن إلى الفقراء و: ٌمثال   ).ٌأنا مسرور(ُ
  :يكلكقول الزر،ُمحلھا الجزم : بالفاءٍ مقترنٍ جازمٍ جوابا لشرطُالواقعة-٤

 ُ عن درك أسباب الحياة محيد    فما لهُوالشعب إن عرف الحياة 
 إذا:أو )س��افرت(  ي��ومُح��ضرت :ج��ر الم��ضاف ومحلھ��ا الالظ��رفت��أتي بع��د : م��ضافا إلي��هُالواقع��ة-٥
 . نجحت)درست(
 أو ،) @ُ إن�ي عب�د :ق�ال( :ٍ به أو بعد ق�ولٍ إلى مفعولُ متعد يحتاجٍتأتي بعد فعل : مفعوH بهُالواقعة-٦

  .)ٌ أنك صادقظنأ(  متعد إلى مفعولينٍتسد مسد مفعولين بعد فعل
ُ رح�م @( :حلھا بحسب محل الجملة المعطوفة عليھ�ام: لھا محل من ا)عرابٍ على جملةُالمعطوفة-٧

 .ٍ في محل نصب)قال( على جملةٌمعطوفة )غنم(جملة ).فغنم( امرأ قال خيرا
  

  محل لھا من ا)عراب  Hالتيُ الجمل
  :وھي ،ٍھا بمفردُ تأويلH يصح التيُ ھي الجمل:محل لھا من ا)عراب  Hالتيُ الجمل

 (ٍ س�ابقٍمك'عد انتھاء بتأتي  أو)  المجديا عروس( :مك' تأتي في أول الالتيھي :ُ اHبتدائيةُالجملة-١
  .ٌسمى استئنافيةُوت)  الحقHُ يموت

  :،كقول شفيق جبري بين شيئين مت'زمينُ تعترضالتي يھ:ُ اHعتراضيةُالجملة-٢
  ُ ترمي به البيدالذيإلى العدو    ٌ ناظرة) ص'ح الدين( ليت العيون

  .بين اسم ليت وخبرھا معترضة النداء ُجملة جاءت 
  : كقول الرصافي الموصولاHسمتأتي بعد : ول صلة الموصُجملة-٣

ُدرت مكاسبكم( ُجودوا عليھا بما  ) بخ'( منكل ٍوا باحتقارُوقابل  ) ُ
  :،كقول الفرزدق سبقھاالذيم ك'ال ُ تفسرالتيھي  :ُ التفسيريةُالجملة-٤

  ُنكن مثل من يا ذئب يصطحبان    ) H تخونني(واثقتنيتعش فإن 
  :كقول الشابيأو

  ف' بد أن يستجيب القدر   الحياة ) أراد( يوماُبإذا الشع
  إلي�ه أنُكتب�ت :أو ،)اذھ�ب( أي إلي�ه، ُأشرتٌ:و أن، مثال ،أي  مسبوقة بأحد حرفي التفسير،ُ قد تكون

  ).احضر(
  ) على العھدظن 2حاف(و@ :تأتي بعد القسم: جواب القسمُجملة-٥
     :كقول الرصافي ،م غير المقترن بالفاءالجاز رط ـ جواب الشرط غير الجازم أو الشُجملة-٦

 أو قام للحرب دك السھل والجب'    ا2رض ممرعة) رد(إن قام للحرث
   كأنا انتدبنا واحدا رج') كنا(   ةـرب قاطبُا العـحتى إذا ما انتدبن

      :كقول الرصافي:من ا)عراب محل لھا  Hٍ على جملةُ المعطوفةُالجملة-٧
  . المل'ُ ينكرٍ بنشاط) اعملوا( ثم   ا تعملون به فيمأيوا الرُأجمعف

  .محل لھا من ا)عراب H )واُأجمع( على جملةٌمعطوفة) اعملوا( ُجملة
  

  ُ والخبرُالمبتدأ
 ب�ه ع�ن ُ نخب�رال�ذي ھ�و ُوالخب�ر ، عن�ه ب�الخبرُية ونخب�راHس�م ب�ه الجمل�ة ُ نب�دأالذي ُاHسم ھو ُالمبتدأ

ٌالعل�م مفي�د :نمرفوع�ات�دأ والخب�ر  م�ن المبك�لو المبتدأ،  ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌمبت�دأ :ُالعل�م ،ُ
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌخبر :ٌمفيد ُ،الظاھرة

ٌالعلم مفيد :مرفوعااسما مفردا -١ُ:يأتي المبتدأ:ُهأحوال ُ.  
٢-Hكقول نزار قباني: مصدرا مؤو:  



 

  ُيمون أن ينتھي اللٌومحال   طف'ُ ستنجبٍ ليمونةكل
  .ُ انتھاءُ، والتقديرٌ مرفوعٌمبتدأينتھي  من أن والفعل ُ المؤولُالمصدر

 ف�ي ٍ بنك�رةُ اHبت�داءُ نك�رة، ويج�وزُالخب�رأن يك�ون  وٍ في المبتدأ أن يكون اسم معرف�ةُا2صل : نكرة-٣
  : من ا2حوال منھاٍعدد

- Hستفتاح أHلقاء؟(بعد أداة ا Hأ ٌ( 
 . طف'ُ ستنجبٍ ليمونةكل :دھا إلى ما بعُإذا أ ضيفت النكرة -
ٌلعبد مؤمن خير :إذا كانت موصوفة - ٌ  .ٍ من مشركٌ
 .)ٌ غوطتيك ھوى قديم  ولي في(ٍ شبه جملةُ نكرة والخبرُالمبتدأكان  اإذ -
ٌاص�طبار  ل�وH: ٌ مثالأو لوH  مع @؟ٌأإله ٌ:مثال ،ٍأو  استفھام عندنا،ٌما أحد ٌ:،مثالٍنفيإذا وقعت بعد  -

 .ٌ رابضٌ فإذا أسدُخرجت :ذا الفجائيةأو إ ُلھلكت،
 . با2مةُ قرشا في سبيل العلم ينھضٌ إعطاء-ٌ صدقةٍ بمعروفٌأمر :إذا كانت عاملة فيما بعدھا -
 - م�ا أجم�ل الربي�ع-من يجتھ�د ي�نجح:  وكم الخبرية-يةالتعجبوما  كأسماء الشرط، :إذا كانت مبھمة -

 ضتف نٍكم من ميسلون
  ثائرٍى حاقدس'م ٌعل: إذا أفادت الدعاء -

  :ُقد يأتي الخبر: الخبرُأنواع
ٌالعلم نافع :مفردا-١  ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌخب�ر:ٌن�افع ُ،الظ�اھرة ُةال�ضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ :ُالعلم ،ُ

 .ُةالضمرفعه 
ُالمدرسة ساحت:جملة اسمية-٢   :ُالمدرسة ،ٌواسعة ھاُ

 ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٍ ث��انٌمبت��دأ :ُس��احتھا ُ،الظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٌمبت��دأ
 ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌخب�ر: ٌواس�عة  با)ضافة،جر في محل فتح مبني على الٌمتصل ٌ ضميرُ والھاءُالظاھرة

 ُ.الظاھرة ُةالضمرفعه 
ٌ فع�ل:ُي�درس ُ،الظ�اھرة ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌمبت�دأ :ُالطال�ب ،)ُيدرس(ُالطالب :جملة فعلية-٣

 ف�ي ُ ي�درسُوجمل�ة ،ه ھ�وُ تق�ديرج�وازا ٌ م�ستترٌ ضميرُوالفاعل ،ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌرفوع مٌمضارع
 .ٌ خبرٍمحل رفع

 ،ُةال�ضم رفع�ه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ :ُالعصفور .ةجر على الشُالعصفور:امجرورجارا و:ٍشبه جملة-٤
 . المح�ذوف وق�د ناب�ا عن�ه ب�الخبرمتعلق�انُ الظاھرةُ الكسرة جره ُوع'مة ٌمجرورجار و :ةجرعلى الش
 ُ في�ه ظ�رفٌمفع�ول: فوق ،ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ :ُالكتاب  : فوق الطاولةُالكتاب :أو ظرفا

 ٌمج�رور إلي�ه ٌم�ضاف: الطاول�ة . ن�اب عن�هٍ محذوفٍ بخبرٌتعلقم ،ُالفتحة نصبه ٌوع'مة ٌ منصوبٍمكان
  ُ.الظاھرةُ الكسرة جره ُوع'مة

   : الخبرُتعدد
: ٌمث�ال ،ٍ س�واء ك�ان مف�ردا أو جمل�ة أو ش�به جمل�ةُ الخبرُويتعدد ،ٍ خبر منُأكثر الواحد للمبتدأ يأتي قد

ٌالطال�ب ن�شيط مج�د يح�ب الخي�ر  ٌخب�ر:ٌن�شيط ُ،الظ�اھرة ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌمبت�دأ :ُالطال�ب ،ُ
ٌ فع��ل :يح��ب ،ُةال��ضمفع��ه  رُوع'م��ة ٌ مرف��وعٍ ث��انٌخب��ر :مج��د ُ،الظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌمرف��وع
ل  م�ن الفع�ُوالجمل�ة ه ھ�و،ُ تق�ديرج�وازا ٌ م�ستترٌ ض�ميرُ والفاعلُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمضارع

  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة ٌ به منصوبٌمفعول:الخير ،ٌ خبرٍوالفاعل في محل رفع
  : تقديم الخبر على المبتدأُوجوب

  : ي ا2حوال التالية الخبر على المبتدأ فُ تقديمُيجب
ف�ي المدرس�ة  ٌ:مث�ال : أو ظرف�اامج�رورسواء ك�ان ج�ارا و ،ٍ شبه جملةُ نكرة والخبرُإذا كان المبتدأ-١

  .ٌة عصفورجرفوق الش ٌط'ب كثيرون،



 

 .ھاُللحرية ثمن : إلى الخبرُ يعودٌإذا كان في المبتدأ ضمير-٢
 ك؟ ُاسم ما : من أسماء الصدارة،كأسماء اHستفھامُإذا كان الخبر-٣

  : الخبرُ حذفُوجوب
  : في الحاHت التاليةوجوبا ُ الخبرُيحذف 

ُلوH الحياء لھ�اجني اس�تعبار : بعد أداة الشرط لوHُإذا جاء المبتدأ-١ ُوع'م�ة  ٌ مرف�وعٌمبت�دأ :ُالحي�اء ،ُ
  .ٌ أو كائنٌه موجودُ تقديروجوبا ٌه محذوفُوخبر ُ،الظاھرة ُةالضمرفعه 

 ُةال�ضم رفع�ه ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌمبت�دأ: ُالمط�ر ،ُرع لي�بس ال�زُلوم�ا المط�ر :بعد لوم�اُ إذا جاء المبتدأ-٢
  .ٌه كائنُ تقديروجوبا ٌه محذوفُ وخبرُالظاھرة

ُس�ماء لعم�رك أو كال�سماء، : اس�ما ص�ريحاُمبت�دأالبعد القسم إذا كان -٣   للق�سم،ٌرابط�ةال�'م  :ُلعم�رك ٌ
 مبن�ي عل�ى الف�تح ف�ي مح�ل ٌمت�صل ٌ ضميرُوالكاف ُ،لظاھرةا ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌ مرفوعٌمبتدأ :ُعمر
    .ه قسميُ تقديروجوبا ٌ محذوفُوالخبر . با)ضافةجر

  

   بالفعلُالمشبھة ُا2حرف
 ي�سمى المبت�دأ وُية المؤلف�ة م�ن المبت�دأ والخب�ر فتن�صباHسم تختص بالدخول على الجمل ٌھي أحرف

إن العل��م : مث��ال  لع��ل،- لي��ت-لك��ن- ك��أن-أن-إن:ھ��يو ھ��ا،ُ خبري��سمى ومرفوع��ا ُويبق��ى الخب��ر ھا،ُاس��م
 ٌخب��ر :ٌن��افع ُ،الظ��اھرة ُالفتح��ة ن��صبه ُوع'م��ة ٌ إن من��صوبُاس��م:العل��م  بالفع��ل،ٌه م��شبٌح��رف:إن ٌن��افع،

  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُوع'مة ٌمرفوع
  . ينجي صاحبهالصدق أن ُعلمت ،ٌإن العلم مفيد ،التوكيدتفيدان :إن،أن:معانيھا

  ٌ التشبيه،كأن ا2زھار نجومُتفيد: كأن
  .ليت الشباب يعود يوما  التمني،ُفيدت:ليت 
  ُ لكن دراستهٌيطــ نشُأحمد  اHستدراك،ُتفيد :لكن

  .ٌمتوسطة
  .ٌلعل الفرج قريب ،)ا2مر المستحسن( الترجيُتفيد :لعل

إن  :أو اس��مية  ص��احبه،ُلع��ل العل��م ينف��ع: أو جمل��ة فعلي��ة ،ٌإن العل��م ن��افع:ھ��ا إم��ا مف��ردةُوت��أتي أخبار
ٌالغرفة منظرھا جميل،   .ةجرإن العصفور على الش :ٍأو شبه جملة ُ

  ) ٌمذكر إنما أنت ( ٌ:مثال إن فإنھا تكفھا عن العمل، إذا دخلت ما على -
 ٌ مرف�وعٌخب�ر :ٌم�ذكر ٌ، مبت�دأٍ مبن�ي عل�ى الف�تح ف�ي مح�ل رف�عٌ منف�صلٌض�مير:أنت ،ٌ ومكفوفةٌكافة:إنما

  . على آخرهُظاھرةال ُةالضم رفعه ُوع'مة
  



 

  ھاُ ھمزة إن وكسرُفتح
 :والتق�دير ٌ أن العل�م ن�افع،ُعلم�ت ٌ:مث�ال ،ٍھ�ا م�ع اس�مھا وخبرھ�ا بم�صدرُ إن إذا ص�ح تأويلُ ھمزةُفتحُت

  .علمت نفع العلم
  :وذلك في المواضع التالية ،ٍھا مع اسمھا وخبرھا بمصدرُھا إذا لم يصح تأويلُ ھمزتُكسرُوت
  :ليا أبي ماضييإكقول  م،ك'الت في أول ٍ إذا وقع-١

  تبخلن على الحياة ببعض مـا H    كنوزھـاكلإن الحياة حبتك 
  ). @ُإني عبد(  :قال :إذا وقعت في صدر جملة القول-٢
  ٌ. واحدةٌو@ إن العرب أمة : إذا وقعت في صدر جملة القسم-٣
  .ٌع إن العلم لنافُعلمت : في خبرھاُ المزحلقةُ إذا وقعت ال'م-٤
  .هُ إني أحترمالذي على ُأثنيت : إذا وقعت في أول جملة صلة الموصول-٥

  

  ُا)ع'ل
  .إما بالتسكين أو بالحذف أو بالقلب ،العلة على حرف ُ يطرأٌھو تغيير

لثق�ل )ييعط�(ٍ بع�د ك�سرُ المتطرف�ةُوالي�اء)وُي�دع(  ض�م بع�دُ المتطرف�ةُ الواوُتسكن : بالتسكينُا)ع'ل-١
  .النطق بالحركة

 لمن��ع التق��اء ٍب��ضمير رف��ع ات��صل ف��ي الفع��ل ا2ج��وف إذا العل��ة ُ ح��رفُح��ذفُي-ا: بالح��ذفُا)ع��'ل-٢
 ). يعدن-قمت(  ينالساكن

   ).م يعطل(العلة ُ منه حرفُحذفُ يُخر ا_معتل الُزم الفعلُإذا ج-ب
 ). ف- يفي-وفى( ه في المضارع وا2مرُ واوُحذفُ تُ الواويُالمثال-ج
 ا2فعال الث'ثية عند اتصالھا ب�ضمائر الرف�ع المتحرك�ة إلى أصلھا في ُرد ا2لفُ ت-ا: بالقلبُ ا)ع'ل-٣
  ). عصوان- انفتي( التثنية وكذلك عند) رميت-ُوتدع(
  ). استدعيت-استدعى(  ٍ ياء إذا كانت فوق ث'ثيةُ ا2لفُقلبُ ت-
 ٍ إذا وقعت بع�د ح�رف:أو ،)ل غزي-ُغزيل( عت بعد ياء التصغير ياء إذا وقُ ا2لفُقلبُ ت-: في التصغير-

  ). مفاتيح-ٌمفتاح( ،ٍمكسور
   )ُ بويع-عياب( ٍ مضمومٍ واوا إذا وقعت بعد حرفُ ا2لفُقلبُ ت-

  ).ناجو( ھاُأصل) ناجي(ٍبقت بكسرةُ إذا س-: ياءُ الواوُقلبُ ت-ب
  ).ميزان،أصلھا موزان( ُ مثل )مفعال( في صيغة-
  ).صلھا يسترضو أ،يسترضي( ُ:مثل ،ٍ إذا تطرفت بعد كسر-
  ).ُالصوام ھاُالصيام أصلُ( العين مثلمعتل في ا2جوف الٍ وألفٍ إذا وقعت بين كسرة-
  ).ُ ميقندلُموقن بُ(مثل  بعد ضم،ُكنت الياءُ واوا في اسم الفاعل إذا سُ الياءُقلبُت-ج
    ).  غزو-2صل رمي غزا،ا-رمى( ُمثل ،ٍ بعد فتحٍ أصليةٍ ألفا إذا تحركت بحركةُ والياءُ الواوُقلبُ ت-د

  

  ُا)بدال
  : حاHتهُ آخر مكانه،وأشھرُ ووضعٍ حرفُھو حذف

 دل ب��ٍق��ضاء( و ،)ٍماو س��دل ب��ٍس��ماء( ُمث��ل ،ٍ س��اكنةٍ ال��واو أو الي��اء ھم��زة إذا تطرفت��ا بع��د أل��فُإب��دال-١
  ).ياقض
 ).صحراء( ٌمثال ،ٍ ألفمزة إذا تطرفت بعد ا2لف ھُدالـإب-٢
 ).عيا بدل قاول، بائع بدلقائل بُ(مثل ،مزة في الفعل ا2جوفھ)  فاعل( ألف صيغةُإبدال-٣



 

 ).تسريا دلواتسر ب  اوتصل،دل باتصل( ُتاء مثل)  افتعل( فاء صيغةُإبدال-٤
 ). ازتھردل اذتكر،ازدھر بدلب اذدكر( ُمثل ٍ،ياأو ز ٍ أو ذالٍداH إذا وقعت بعد دال)  افتعل( تاءُإبدال-٥
 دلاص���طبر ب���( ُمث���ل ،ٍاءـ أو ظ���ٍ أو ط���اءٍ أو ض���ادٍ وقع���ت بع���د ص���ادط���اء إذا)  افتع���ل( ت���اءُإب���دال-٦

  ). اطترددل اضترب، اطرد بدلاصتبر،اضطرب ب
  

  ُلتصغيرا
  : بأحد ا2وزان التاليةُاHسم ُصغرُي

  ).ُفعيل(،فوزنه)ُ فھيد-فھد( ُمثل  بعده،ٍ بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياءُصغرُي:الث'ثي-١
  :مثل)ُفعيعيل( وزن أو على ،)مُدريھ( ُمثل)ُفعيعل( وزن  إما علىالث'ثي ُ فوقُصغرُي:الث'ثيفوق -٢
 ).ُعصيفير(
 ).ُ دعيدة-دعد( ُمثل ،المؤنث الث'ثي في آخر ٌ تاءُزادُت-٣
 .ُدت الياءُ رُحيث ،)ُ بني-ابن( ُمثل ،ُ المحذوفُلحرفرد اُي-٤
  ).ُ دنينير-دينار(ُ:مثل  إلى أصله،العلة ُرد حرفُي-٥

  

  ُالفعلية ُالجملة
أو م�ن الفع�ل ونائ�ب  ،)ُس�معت الن�صيحة(  إم�ا م�ن الفع�ل والفاع�لُوتت�ألف ،ٍ بفعلُ تبدأالتي ُھي الجملة

ُسمعت النصيحة(الفاعل   . )دHكان الجو معت( مه وخبرهـأو من الفعل الناقص واس)ُ
  

  ُالفاعل
 مبن�ي عل�ى ٍ م�اضٌفع�ل :ن�ام ُالول�د، ن�ام ٌ:مث�ال ،مرفوع�ا ُويكون  على من قام بالفعل،دل يٌاسم ُ:الفاعل
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :ُالولد ،الظاھرالفتح 

ٌ  مبت�دأ ھن�اف�إن الول�د ُفل�و قلن�ا الول�د ن�ام،  أن يتق�دم علي�ه،ُوH يج�وز  بع�د الفع�ل دائم�ا،ُ ويأتي الفاع�ل
  .هُ نام خبرُوجملة

 2ن�ه ُال�واو رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌفاعل :أخوه ه، أخوُسافرُحضر الم :بعد اسم الفاعلُ الفاعلوقد يأتي 
  . با)ضافةجر في محل الضم مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالھاء  الخمسة،ا2سماءمن 

ُأحم��د ھ��دار ص��وته،:أو ي��أتي بع��د مبالغ��ة اس��م الفاع��ل ٌ  ،ُةال��ضم رفع��ه ُ وع'م��ةٌ مرف��وعٌفاع��ل: ُص��وته ُ
  .)ضافة باجر في محل الضم مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالھاء

ُخالد محم�ودة س�يرته،:أو يأتي بعد اسم المفعول ٌ  ،ُةال�ضم رفع�ه ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٍ فاع�لُنائ�ب :ُس�يرته ٌ
  . با)ضافةجر في محل ُوالھاء

ُس�عيد ح�سن خلق�ه، : باسم الفاعلالمشبھة الصفةأو يأتي بعد  ٌ  ف�ي مح�ل ُ والھ�اءٌ مرف�وعٌفاع�ل :ُخلق�ه ٌ
  .  با)ضافةجر

  .ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌمرفوعٌ فاعل:ُالعقيق ُ ھيھات العقيق ومن به،،ھيھات: لأو يأتي بعد اسم الفع
  . ُ الولدنام : اسما ظاھراُقد يأتي الفاعل-١:ُهأحوال

ٌالولد اسم    .ٌ ظاھرُ
   ٌ.فاعل ٍ في محل رفعٌمتصل ٌنا ضمير ،ا القصيدةظنحف :متص'أو يأتي ضميرا -٢
 ٌ م�ستترٌ أج�اب ض�ميرُفاع�ل  ا2س�ئلة،ل'متح�ان وأج�اب ع�ن ُتقدم الطال�ب : أو يأتي ضميرا مستترا-٣

  . ه ھوُ تقديرجوازا



 

٤-Hس��رني ( م��ن أن واس��مھا وخبرھ��اُ الم��ؤولُفالم��صدر س��رني أن��ك نجح��ت،: أو ي��أتي م��صدرا م��ؤو 
  ٌ. على أنه فاعلٌمرفوع)ُنجاحك

  
   الفاعلُنائب

  :ن الفاعل عُوينوب ل الفاعل عند بناء الفعل للمجھول، يحل محٌ مرفوعٌھو اسم
  ُ كوفئ المجد-ُكافأت المجد ُ:مثل  به،ُالمفعول-١
 .نيم في السرير_ ُنام الولد في السريرُ:مثل ،ُمجرورالجار وال-٢
 .ُرمضان  صيم-ُت شھر رمضانــصم ُ:مثل ،ُالظرف-٣
ُ سير سير سريع-ُسرت سيرا سريعاُ:مثل ،ُالمصدر-٤ ٌ. 

  : الفاعلُويأتي نائب
ُيكرم المرء في بيتهH  ُ:مثل اسما صريحا،-١ ُُ.  
 ف�ي ُ ھ�و الت�اءٌمت�صل ٌ الفاع�ل ض�ميرُنائ�ب ُكوفئت عل�ى اجتھ�ادي،ُ:مثل  أو مستترا،متص' ضميرا -٢

 .ُكوفئت
ُالمرء H يكرم في بيته ُ   .ه ھوُ تقديرٌ مستترٌ ضميرُ للفعل يكرم الفاعلُ نائب-ُ

 -ُالمقصر اHمتح�ان س�ھ' ظن : الفاعل عنُا2ولُ  المفعولُ إلى اثنين ينوبالمتعديفي الفعل  :ٌم'حظة
  .ُ اHمتحان سھ'نُظ

  
   الفعل مع الفاعل أو نائبهُتأنيث
  : واجب التأنيث مع الفاعل-ا ُ: الفعلُيكون

  .ُنجحت سعاد ُ:مثل ا حقيقيا،مؤنثُ إذا كان الفاعل -١
 ٍثمؤن�أو إل�ى . نجح�تُس�عاد ُ:مث�ل  حقيق�ي،ٍمؤن�ث إل�ى ُ ض�ميرا م�ستترا يع�ودُإذا كان الفاع�ل -٢

ف�ي   إل�ى س�عاد،ُيعود ،ه ھيُ تقديرٌ مستترٌضمير  منھماكل في ُفالفاعل  انكسرت،ُالكأس: ُمثل مجازي،
 ُالمؤن�����ثوھ�����ي  ،الث�����اني الحقيق�����ي، أو إل�����ى الك�����أس ف�����ي المث�����ال ُالمؤن�����ثوھ�����ي  ،ا2ولالمث�����ال 
لمج�ازي  اُالمؤن�ثأم�ا  ، جن�سه ف�يم�ذكر م�ن الالمؤن�ث ُا يمكن تميي�ز الحقيقي ھو مُالمؤنثف.المجازي

 . في جنسهالمؤنث من مذكر الُ تمييزُفھو ماH يمكن
  : التأنيثُ جائز-ب
  ا حقيقيا مفصوH عن الفعلمؤنثُ اعل إذا كان الف-١

  .ُاHمتحان سعاد نجح في :أو ُنجحت في اHمتحان سعاد، ُ:مثل ،ٍ بفاصل
  .ُأو انكسر الكأس ُانكسرت الكأس، ُ:مثل ا مجازيا،مؤنثُ  إذا كان الفاعل-٢
  .ُأو نجح الطالبات ُنجحت الطالبات، :مثل  سالما،ٍمؤنثجمع ُ إذا كان الفاعل-٣
  ُ.أو حضرت الرجال ُ،حضر الرجال ُ:مثل ،ٍ جمع تكسيرُ إذا كان الفاعل-٤

: ُمث�ل ،ه مف�رداُ أو نائب�ُ مفردا سواء جاء الفاعلُيبقى الفعل :ينالظاھر الفعل مع الفاعل أو نائبه ُإفراد
  ُالط'بنجح : ُمثل  كوفئ المجدان، أو جمعا،-نجح الطالبان ُ:مثل ،مثنىُوفئ المجد، أو ك-ُنجح الطالب

  .أو كوفئ المجدون
ُالطال�ب  ٌ:مث�ال  مبت�دأ،2ُن الفاعل يصبح ،الرفعضمائر بُ صلفإن الفعل يت ه،ُأو نائبُ أما إذا تقدم الفاعل

  .جدون كوفئواُالم وا،ُ نجحُالط'ب -جدان كوفئاُالم  الطالبان نجحا،-جد كوفئُالم نجح،
  

   بهُالمفعول



 

 ب��ه ٌمفع��ول :ن��صيحة.ُس��مع الول��د ن��صيحة أبي��ه ٌ:مث��ال ُ، عل��ى م��ن وق��ع علي��ه الفع��لدل ي��ٌ من��صوبٌاس��م
  : بهُوقد يأتي المفعول ،الظاھرة بالفتحة ٌمنصوب

  .ٌظاھر ٌ به نصيحة اسمُفالمفعول  نصيحة أبيه،ُسمع الولد :مثل اسما ظاھرا،-١
ٌ  مفع�ولٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�سكون مبني عل�ى ٌ منفصلٌضمير: كإيا، ُ نعبدإياك: مثل ص'،ضميرا منف-٢

 . للخطابُوالكاف ،ٌقدمُبه م
 ف�ي مح�ل ال�سكون مبني عل�ى ٌمتصل ٌضمير) سمعني(ُسمعني أحمد، فالياء في ُ:مثل،متص'ضميرا -٣

 . بهٌ مفعولٍنصب
 مكافأت�ه ُفالم�صدر كافأت�ه،ُ أود مُالتقدير ٌ،ول مؤٌأن أكافئه مصدر أود أن أكافئه،ُ:مصدرا مؤوH،مثل-٤

 . بهٌ مفعول على أنهٌمنصوب
 م�ا ( م الن�اس ف�ي الث�وراتُعلم�ت ُ:مث�ل ة إل�ى مفع�ولين،المتعدي�بع�د ا2فع�ال  ،ٌ أو فعلي�ةٌ اسميةٌجملة-٥

 . بهٌ مفعولٍ؟ في محل نصبُ ما الجودُفجملة ،)؟ُالجود
  .ُسمع النصيحة أحمد: ُمثل لى الفاعل، به عُ أن يتقدم المفعولُ يجوز-:ٌم'حظات

 ه حلل�ت،ُ تق�ديرٍ مح�ذوفٍ لفع�ل ٌ ب�ه من�صوبٌمفع�ول: أھ�' وس�ھ'، أھ�'ُ: الفعل قبله، مثلُ حذفُيجوز-
  .ه نزلتُقدير تٍ محذوفٍ لفعلٌ به منصوبٌمفعول: سھ'

  
   معهُالمفعول

ف�إذا   بم�صاحبته دون الم�شاركة،ُ عل�ى م�ا ت�م الفع�لدل لي�ٍبعد جمل�ة  بمعنى مع،ٍ بواوُسبقُ يٌ فضلةٌاسم
ح�صل بم�صاحبة النھ�ر دون أن  ُير والنھ�ر، فال�سُس�رت ُ:مث�ل ،منصوبا كان ُتوافرت فيه ھذه الشروط

  .الظاھرة بالفتحة ٌ معه منصوبٌمفعول: والنھر. في فعل السيرُشارك النھرُي
   .ٍ جائزُنا والنھر سرت غيرُفقول  المفعول معه على الفعل،ُ تقدمُ H يجوز-

  
   الناقصةُا2فعال

 سمىُي�� ومرفوع��اُ فيبق��ى المبت��دأ ،ية المؤلف��ة م��ن المبت��دأ والخب��راHس��م عل��ى الجمل��ة ُ ت��دخلٌھ��ي أفع��ال
وإنم�ا  ا H تكتفي بمرفوعھا )تمام المعنى،2نھميت ناقصة ُوس ھا،ُ خبرسمىُي الخبر وُھا، وتنصبُاسم

 - م�ابرح- م�ادام-ل م�ازا- ل�يس- ظ�ل-ت ب�ا-أم�سى- أضحى-أصبح-صار–كان  : إلى الخبر،وھيُتحتاج
 ك�ان ُاس�م :ُالطال�ب مبن�ي عل�ى الف�تح، ٌ ن�اقصٍ م�اضٌفع�ل: ك�ان.ُكان الطالب غائب�اٌ:،مثال مافتئ-ماانفك
  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوباھُخبر: غائباُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌمرفوع
  .ُكان الطالب غائبا ٌ:مثال ، الماضي على حدوث الفعل فيدلت :كان :معانيھا

  .دHصار الجو معت ٌ:مثال  على التحول،دلت: صار
 أم�سى -ُأض�حى الع�رب أم�ة واح�دة-أص�بح الج�و ح�ارا :ٌةلى ص�ار،أمثب�ات،بمعن-أم�سى- أضحى-أصبح

  .ُ بات الممتحن قلقا-العدو منھزما
  .ُليس اHمتحان صعبا ٌ:مثال  على النفي،دلت :ليس
ُظل المطر يھطل ٌ:مثال بمعنى بقي،: ظل ُ.  

 . غالب�اٌ فعليةٌ ھذه ا2فعال جملُوأخبار  على دوام الحدوث،دلت : مافتئ- ماانفك-مابرح– مادام -مازال
ُمازال المطر يھطل :ٌأمثلة ُ سأشرح مادام الوق�ت مناس�با-ُ ُ م�ابرح الطال�ب يجي�ب-ُ  م�افتئ - ع�ن ا2س�ئلةُ

  .لفي الحق يعملون ُماانفك العمال- يذھبون إلى المدرسةُالط'ب
  

  



 

  ُ الصحيحُالفعل
  . كتب-سمع: ٌمثال ،العلة ا2صلية صحيحة خالية من حروف ه حروفُ جميعُ تكونالذيُ ھو الفعل

  . بدأ- سأل-ضأمر: ٌمثال  حروفه ا2صلية ھمزة،ُما كان أحدھو  :ُ المھموز-١:هُأنواع
  . قلق-للز-رد ٌ:مثال ،)مكررا( حروفه ا2صلية مضعفاُما كان أحدھو  :ُالمضعف-٢
  . لعب-ربح ٌ:مثال  من الھمز والتضعيف،ُه ا2صليةُھو ما خلت حروف:ُالسالم-٣

  

  معتل الُالفعل
  ).ٌ أو ياءٌ أو واوٌألف( ٍ حروفه ا2صلية حرف علةُ أحدُ يكونالذيُ ھو الفعل

  . ينع–ورد  ٌ:مثال ،ٍه حرف علةُھو ما كان أول ُ: المثال-١: هُأنواع
  . غيد- حول-جاد ٌ:مثال ،ٍه حرف علةُوسطھو ما كان  :ُ ا2جوف-٢
  . رضي-غزا: ٌمثال ،ٍه حرف علةُھو ما كان آخر: ُ الناقص-٣
  . عوى- وشىٌ:مثال ،ٍ تحتوي على حرفي علةٌأفعالھناك -

  
   الماضيُالفعل

  .وھو مبني دائما م،كل وقع قبل زمن التٍ على حدثدل يٌفعل
  :ي الفعل الماضُبناء

 مبن�ي عل�ى ٍ م�اضٌفع�ل :نجحا الطالبان نجحا، ٌ:مثال ،اHثنين ُ به ألفاتصلتا إذ-ا :بنى على الفتحُي-١
  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوا2لف الفتح Hتصاله بألف اHثنين،

 عل�ى الف�تح ٌ مبن�يٍ م�اضٌفع�ل :نجح�ت ُالطالب�ة نجح�ت، ٌ:مث�ال ،ُةال�ساكن التأني�ث ُ به تاءاتصلت إذا -ب
 . للتأنيثُوالتاء ،الظاھر

  .الظاھر مبني على الفتح ٍ ماضٌفعل :نجح ُالطالب نجح،: ٌمثال ،ٌلم يتصل به شيء إذا -ج
ٌ فع�ل :ُس�معت م أب�ي،ك�'ُس�معت  ٌ:مث�ال ،ُ الفاعل المتحرك�ةُ به تاءاتصلت إذا -ا :السكونبنى على ُي-٢

 ٍ ف�ي مح�ل رف�عال�ضمبن�ي عل�ى  مٌمت�صل ٌ ضميرُوالتاء  Hتصاله بتاء الفاعل،السكون مبني على ٍماض
  ٌ.فاعل

 مبن�ي ٍ م�اضٌفع�ل :أس�ھمن ُالفتي�ات أس�ھمن ف�ي بن�اء  ال�وطن، ٌ:مث�ال ،الن�سوة ُ به نوناتصلت إذا -ب
  ٌ. فاعلٍ مبني على الفتح في محل رفعٌمتصل ٌ ضميرُالنون و،النسوة Hتصاله بنون السكونعلى 

 ٍ م��اضٌفع�ل :انت�صرنا نت�صرنا ف�ي ح�رب ت��شرين،ا ٌ:مث��ال  عل�ى الف�اعلين،ُ ب�ه ن�ا الدال��ةات�صلت إذا -ج
  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌونا ضمير ، Hتصاله بناالسكونمبني على 

 ُالمسلمون انتصروا على أعدائھم ف�ي حط�ين،: ٌمثال  الجماعة،ُ به واواتصلتإذا :الضمبنى على ُ ي-٣
 مبن��ي عل��ى ٌمت��صل ٌ ض��ميرُوال��واو و الجماع��ة، Hت��صاله ب��واال��ضم مبن��ي عل��ى ٍ م��اضٌفع��ل :ُانت��صروا
  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون

  

  ُ المضارعُالفعل
 ُوع'م�ة ٌ مرف�وعٌ م�ضارعٌفع�ل: ُ، أق�رأالنح�وُأق�رأ كت�اب : ٌمثال م،كل يتم في وقت التٍ على حدثدل يٌفعل

  ُ.الظاھرة ُةالضمرفعه 
  : دائماٌ معربُ المضارعُالفعل



 

ُذ يرف�ع وإ( ٌ:،مث�الٍ أو جازمٍ ناص�بٍسبق بح�رفُ إذا ل�م ي�مرفوعا ُ المضارعُ الفعلُيكون : المضارعُرفع
  ُ.الظاھرة ُةالضم رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌمضارعٌ فعل :ُيرفع، ..)ُ القواعد من البيت وإسماعيلُإبراھيم

  
   المضارعُنصب

  :وھي بق بأحد الحروف الناصبة،ُإذا س المضارع ُُ الفعلُنصبُي
 ُ ن��صبه الفتح��ةُ ب��أن وع'م��ةٌ من��صوبٌ م��ضارعٌفع��ل :أك��افئ ،ن أك��افئ المج��دأح��ب أ ٌ:مث��ال ، أن-١

  ُ.الظاھرة
 ُ ن��صبه الفتح��ةُ بل��ن وع'م��ةٌ من��صوبٌ م��ضارعٌفع��ل :أتھ��اون ل��ن أتھ��اون ف��ي واجب��اتي،: مث��ال، ل��ن-٢

  ُ.الظاھرة
  ُ.ةالظاھر ُ نصبه الفتحةُ بكي وع'مةٌ منصوبٌ مضارعٌفعل: ُأدرس كي أنجح، أنجح ٌ:،مثال كي-٣
  ب�إذنٌ منصوبٌ مضارعٌفعل: تنجح ،إذن تنجح :ُفأجاب المدرس ،ُسأدرس :ُقال الطالب: ٌمثال ،نذإ -٤

  ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة
  : بأن المضمرة بعدُ المضارعُالفعلنصب ُُوي
 ب�أن م�ضمرة بع�د ٌ من�صوبٌ مضارعٌفعل: أتعلم  إلى المدرسة 2تعلم،ُذھبت: ٌمثال Hم التعليل، -١

 ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة  التعليل،Hم
ُما كان يوسف ليأخ�ذ أخ�اه(: ٌمثال ،بكان المنفية وما يشتق منھا مسبوقة Hُم الجحود، تكون -٢ ُ 

 ُ ن��صبه الفتح��ةُ ب��أن م��ضمرة بع��د Hم الجح��ود وع'م��ةٌ من��صوبٌ م��ضارعٌفع��ل :يأخ��ذ ،)ف��ي دي��ن المل��ك
 ُ.الظاھرة

 إل�ى المدرس�ة ُجئ�ت: ٌمثال  بعدھا بأن مضمرة،ُضارع المُينصب ،جر وٍةاي غُھي حرف :حتى -٣
 ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة  بأن مضمرة بعد حتى،ٌ منصوبٌ مضارعٌفعل :أتعلم حتى أتعلم،

 ب�أن م�ضمرة بع�د ٌ من�صوبٌ م�ضارعٌفعل:  أو أنجح، أنجحُسأدرس: ٌ مثال،نبمعنى إلى أ: أو -٤
 قلع عن ذنبه،ُ الجاني أو يُسأعاقب ٌ:مثال  أو بمعنى إH،ُنوقد تكو ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة ،أو

 ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُ بأن مضمرة بعد أو وع'مةٌ منصوبٌ مضارعٌفعل :يقلع
اجتھ�د فت�نجح،  ٌ:مث�ال ، يكون ما قبلھا سببا في حصول ما بعدھاالتي ُھي الفاء :فاء السببية -٥

 ب��أن م��ضمرة بع��د ف��اء ٌ من��صوبٌ م��ضارعٌفع��ل: وت��نجح ،النج��اح ف��ي ح��صول ٌ إن اHجتھ��اد س��ببأي
  . على آخرهُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة السببية،

  ال�سببية،ُ ف�اءُالف�اء :فيموت�وا ،)واُضى عل�يھم فيموت�ق�Hُ ي(ٌ:المث� ٍ،سببية مسبوقة بنف�ي الُ فاءُون   تك
 م�ن آخ�ره الن�ون ُفح�ذ ن�صبه ُوع'م�ة ، بأن م�ضمرة بع�د ف�اء ال�سببيةٌ منصوبٌ مضارعٌفعل :يموتوا

  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُ والواو  من ا2فعال الخمسة،2نه
 ب�أن م�ضمرة بع�د ف�اء ٌ منصوبٌ مضارعٌفعل: تنجح اجتھد فتنجح، ٌ:مثال ،كا2مر،ٍأو مسبوقة بطلب   

  ُ.الظاھرة ُ نصبه الفتحةُوع'مة السببية،
 ب�أن م�ضمرة بع�د ف�اء ال�سببية ٌ من�صوبٌ م�ضارعٌفع�ل: تعاق�ب تعاق�ب،H تفعل ش�را ف :مثال ،النھي أو

 ٌ م��ضارعٌفع��ل :أكرم��ك ھ��ل تزورن��ي فأكرم��ك؟: ٌمث��ال أو اHس��تفھام، ُ.الظ��اھرة ُ ن��صبه الفتح��ةُوع'م��ة
 وجوب�ا ٌ م�ستترٌ ض�ميرُوالفاع�ل ُ،الظ�اھرة ُ نصبه الفتحةُ بأن مضمرة بعد فاء السببية وع'مةٌمنصوب

ھ�' : ٌمث�ال أو الح�ض، . ب�هٌ مفع�ولٍ مبني على الفتح في مح�ل ن�صبٌمتصل ٌ ضميرُكافوال ه أنا،ُتقدير
ليت�ك  ٌ:مث�ال أو التمن�ي، . ب�أن م�ضمرة بع�د ف�اء ال�سببيةٌ من�صوبٌ م�ضارعٌفع�ل: ت�نجح ،تدرس فتنجح

 ٌ م�ستترٌ ضميرُوالفاعل  بأن مضمرة بعد فاء السببية،ٌ منصوبٌ مضارعٌفعل: تتقن ،تتأنى فتتقن عملك
  .ته أنُ تقديروباوج

  



 

   الفعل المضارعُجزم
  :بق بأحد الحروف الجازمة،وھيُ إذا سُ المضارعُ الفعلُجزمُي

  :كقول شوقي ،الماضي  المضارع وينفي حدوثه فيُيجزم ،ٍ وقلبٍ ونفيٍ جزمُحرف : لم-١
  م ثراءـاھا أو تلـلم تبن ج    يرت فاخترت المبيت على الطوىُخ
ُ والفاع�ل  م�ن آخ�ره،العلة ُ حرفُ جزمه حذفُوع'مة  مجزوم بلم،ٌضارع مٌفعل: تبن .حرف جازم: لم

  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌضمير
 م،كلوامت��داد النف��ي إل��ى زم��ن ال��ت  الم��ضارع وينف��ي حدوث��ه ف��ي الماض��ي،ُ يج��زمٌ ج��ازمٌح��رف : لم��ا-٢

 ٌ م�ضارعٌفع�ل :ضريح� ،ٌ ج�ازمٌح�رف: لما ،ُلما يحضر الغائب ٌ:مثال وتوقع حدوث الفعل في المستقبل،
  .ينالساكن، وحرك بالكسر لمنع التقاء ُالظاھرة ُالسكون جزمه ُوع'مة  بلما،ٌمجزوم

 كفع�ل الطل�ب معنى المضارع إلى معنى ُوتقلب  على طلب حدوث الفعل،دل يٌ جازمٌحرف  ا2مر،ُ Hم-٣
 ُ'م ا2م�ر، وع'م�ة ب�ٌمج�زوم ٌ مضارعٌفعل: تسع  ا2مر،ُ Hمُال'م: لتسع لتسع إلى الخير، ٌ:مثال ا2مر،

  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل  من آخره،العلة حرف ُجزمه حذف
  :كقول الشاعر  على طلب الكف عن العمل،دل المضارع ويُ يجزمٌ جازمٌحرف ،ُ H الناھية-٤

Hُ تنه عن خلق وتأتي مثله ُعار عليك إذا فعلت عظيم   ٍ ٌ  
H: والفاع�ل  من آخ�ره،العلة حرف ُ جزمه حذفُوع'مة  ب'،ٌ مجزومٌ مضارعٌعلف: ناھية جازمة، تنه ُ

  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌضمير
  

  الطلب في جواب ُ المضارعُجزم
  الفعل أو الك�ف عن�ه، حدوث على طلبدل ھو ما ُالطلبو  إذا وقع جوابا للطلب،ُ المضارعُ الفعلُيجزم

  ُ:ويشمل
  ٌ:مثال  الفعل على وجه اHستع'ء،حدوثطلب  على دلي : ا2مر-١
 جزم�ه ُوع'م�ة ،الطلب ُ جواب2نه ٌ مجزومٌ مضارعٌفعل :أستجب ،)مُوني أستجب لكُم ادعُوقال ربك(  

  . تقديره أناوجوبا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل ، على آخرهُالظاھرة ُالسكون
  لتفعل خيرا  ٌ:مثال  المضارع المقترن ب'م ا2مر،-٢
ُ والفاع�ل ُ،الظ�اھرة ُال�سكون جزمه ُ وع'مة الطلب،ُ جواب2نه ٌ مجزومٌمضارعٌ فعل: لتن تنل جزاءه، 

  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌضمير
 ،ال�ضميرH ت�ؤذ أح�دا تح�ظ براح�ة  ٌ:مث�ال  الكف عن الفعل عل�ى وج�ه اHس�تع'ء،ُھو طلب : النھي-٣

ُ والفاع�ل ، م�ن آخ�رهالعل�ة ح�رف ُذف جزم�ه ح�ُوع'مة ،الطلب ُ جواب2نه ٌ مجزومٌ مضارعٌفعل :تحظ
  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌضمير

  
   المضارعُبناء
  : في موضعينمبنيا دائما إH أنه يأتي ٌعربُ مُ المضارعُالفعل

H ت��ؤخرن عم��ل  ٌ:مث��ال ،ُالخفيف��ة  أوُ الثقيل��ةالتوكي��د ب��ه إح��دى ن��وني ات��صلتإذا :بن��ى عل��ى الف��تحُ ي-١
وھ�و ف�ي مح�ل   الثقيل�ة،التوكي�د مبني على الفتح Hت�صاله بن�ون ٌ مضارعٌفعل :اليوم إلى الغد، تؤخرن

  .ه أنتُ تقديروجوبا ٌ مستترٌ ضميرُ ب'، والفاعلٍجزم
 وھ�و ف�ي  الخفيف�ة،التوكي�د  مبن�ي عل�ى الف�تح Hت�صاله بن�ونٌع م�ضارٌفع�ل: تھمل�ن :Hتھملن واجباتك

   .ته أنُ تقديروجوبا ٌ مستترٌ ضميرُوالفاعل . ب'ٍمحل جزم



 

: ي�سھمن ُالفتي�ات ي�سھمن ف�ي بن�اء ال�وطن، ٌ:، مث�الُالنسوة ُ به نوناتصلتإذا  :السكونبنى على ُي-٢
 مبن�ي عل�ى الف�تح ف�ي ٌمت�صل ٌ ض�ميرُالن�ون والن�سوة Hت�صاله بن�ون ال�سكون مبني عل�ى ٌمضارعفعلٌ 

  ٌ. فاعلٍمحل رفع
  

  النون الفعل المضارع بُتوكيد
 فعل ا2مر ُ توكيدُلثقيلة أو الخفيفة في زمني الحال أو اHستقبال، ويجوز االنون بُ المضارعُ الفعلُيؤكد
  .على اHستقبال  داHُ يصبحالنونوعند توكيد الفعل المضارع ب بھما،

 غي��ر ثبت��اُم إذا ك��ان النون ب��التوكي��د واج��ب ُ الم��ضارعُيك��ون :النون توكي��د الفع��ل الم��ضارع ب��ُوج��وب
و@  :أو .إل��ى الخي��ر و@ 2س��عين ٌ:مث��ال م��سبوقا بالق��سم، ل'م،مقترن��ا ب��ا منف��ي،داH عل��ى اHس��تقبال،

  .ن على الفتحمبنيا النون بالتوكيدفالفع'ن أسعين، وأسعين مضارعان واجبا  2سعين إلى الخير،
 الفعل ُامتنع توكيد :و@ لسوف أسعى إلى الخير: ٌمثال ه،ُع توكيد الشروط السابقة امتنُنقص أحدفإذا 

 الفع�ل ُامتن�ع توكي�د و@ 2س�عى إل�ى الخي�ر الي�وم،: أو ،)سوف( بين ال'م والفعلٍجود فاصل لوالنونب
  .  منفي2نه النون الفعل بُامتنع توكيد  واجباتي،ُو@ H أھمل :أو اHستقبال،  علىدل H ي2نه النونب

  النون الفعل المضارع بُ توكيدُجواز
، ...) تمن�ي- ترجي-ٌ استفھام-ٌ نھي-ٌأمر( ٍذا كان مسبوقا بطلب إالنون الفعل المضارع بُ توكيدُيجوز-١

أو  لت�سعين إل�ى الخي�ر، ٍ.بق بنھ�يُ س�2نه التوكيد ُأوH تھمل واجباتك، جائز H تھملن واجباتك، :ٌأمثلة
  .مر'م ا2بق بُ س2نه التوكيد ُلتسع إلى الخير، جائز

   ا بإما إذا كان مسبوقالنونه بُ توكيدُويجوز-٢
  . الخير تنل محبة الناسأو إما تفعل خير تنل محبة الناس، الفعلنإما ت ٌ:مثال ،)ما+إن(

  النون توكيد المضارع بُطريقة
 (لتوكي�د الفع�ل: ٌمث�ال  في�ه،ٍ دون تغيي�رالتوكي�د ُه ن�ونُتلحق� :م�ذكر إل�ى المف�رد الُسندُ الم�ُ المضارع-١

  .لتكتبن واجباتك: ُنقول)ُتكتب
ه توكي�دعن�د  ا_خ�ر ب�ا2لف معت�ل) ي�سعى( ُالفع�ل ،التوكي�د ياء عن�د ُقلب2ُلف ت ا_خر بامعتلإذا كان  -

  . لتسعين إلى الخير ُ:نقول
 ٌ:مث�ال ،الن�سوة بينھا وبين نون  قبلھاٍ مع إضافة ألفالتوكيد ُه نونُتلحق :النسوة إلى نون ُ المسند-٢

 ف�ي الن�سوة Hت�صاله بن�ون سكونال� مبن�ي عل�ى ٌوھو فعل لتدرسنان، : في توكيدهُنقول  تدرسن،ُالفعل
 للف�صل ب�ين ُ، وا2ل�فٌ فاعلٍ مبني على الفتح في محل رفعٌمتصل ٌ ضميرُالنون ب'م ا2مر، وٍمحل جزم

  .ينالنون
   ا2فعال الخمسةُتوكيد

 ُوتح�رك ، لت�والي ا2مث�الالتوكي�د عن�د الرف�ع ُ ن�ونُتح�ذف ،يكتب�ان: ٌمث�ال : إلى ألف اHثن�ينُسندُ الم-١
 ٍ مباش�رة لوج�ود فاص�لالتوكي�د غير مبني لعدم اتصاله بنون معرباُ  الفعلُويكون  بالكسر،وكيدالت ُنون

 2مث��ال،ا المحذوف��ة لت��والي الن��ون ُثب��وت رفع��ه ُ وع'م��ةٌ مرف��وعٌ م��ضارعٌفع��ل: يكتب��ان: ُنق��ول بينھم��ا،
  .)يكتبانن( ُهأصل ٌ، فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوا2لف

 الجماع��ة Hلتق��اء ُ واوُوتح��ذف  لت��والي ا2مث��ال،الرف��ع ُ ن��ونُح��ذفُت:  إل��ى واو الجماع��ةُسند الم��-٢
 ضا،أي� عرب�اُمُ  الفعلُ على واو الجماعة المحذوفة، ويكونللدHلة التوكيدويضم ما قبل نون  ين،الساكن
محذوف�ة لت�والي  الالن�ون بثب�وت ٌ مرف�وعٌ م�ضارعٌوھ�و فع�ل): ُتكت�بن(   في توكيد الفعل تكتب�ون،ُنقول

  . ٌ فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌين ضميرالساكن Hلتقاء ُ المحذوفةُا2مثال، والواو



 

لتوكي�د  ،ُل�فا2 ُحذفُ،وتالضم بُ الجماعة وتحركُ ا_خر با2لف تبقى واومعتل ُ المضارعُإذا كان الفعل-
  ).ُتسعون( ُ:نقول  تسعون،الفعل

ة المؤنث�� ُ ي��اءُوتح��ذف ل، لت��والي ا2مث��االرف��ع ُ ن��ونُح��ذفُت :ة المخاطب��ةنث��المؤ إل��ى ي��اء ُ الم��سند-٣
H لة التوكيد ما قبل نون ُكسرُوي ين،الساكنلتقاء المخاطبةHعرب�اُمُ  الفع�لُويك�ون ة،المؤنث على ياء للد 

  المحذوف�ةالن�ون بثب�وت ٌ مرف�وعٌ م�ضارعٌوھ�و فع�ل :)تكت�بن(   ف�ي توكي�د الفع�ل تكتب�ين،ُنق�ول ضا،أي
 ٍ ف�ي مح�ل رف�عال�سكون مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌين ض�ميرال�ساكن Hلتق�اء ُ المحذوف�ةُوالي�اء لتوالي ا2مثال،

  ٌ.فاعل
لتوكي�د  ة المخاطب�ة مك�سورة،المؤنث� ُوتبقى ياء ، الفعلُ ألفُحذفُت ، ا_خر با2لفمعتلُ فعللإذا كان ا-

  ).تسعين( ُالفعل تسعين نقول
  

   ا2مرُعلف
  :وھو مبني دائما ى طلب حدوث العمل في المستقبل على وجه اHستع'ء، علدل يالذيُ ھو الفعل

  : فعل ا2مرُبناء
 ال�سكون مبن�ي عل�ى ٍ أم�رُفع�ل : اس�مع)اس�مع(  ُ:مث�ل ،ٌإذا لم يتصل به ش�يء-ا:السكونبنى على ُ ي-١

  . على آخرهالظاھرة
 Hت�صاله الظ�اھرة كونال�س  مبن�ي عل�ىٍ أم�رُفع�ل :اس�معن ).اس�معن( النسوة ُ به نوناتصلتأو إذا -ب

  ٌ. فاعلٍ مبني على الفتح في محل رفعٌمتصل ٌ ضميرُالنونو  النسوة،بنون
  .  اسمعن-اسمعن ٌ:، مثالُ أو الثقيلةُ الخفيفةالتوكيد به إحدى نوني اتصلتإذا :بنى على الفتحُي-٢

   التوكيد مبني على الفتح Hتصاله بنون ٍ أمرُفعل :ناسمع
 مبن�ي عل�ى الف�تح Hت�صاله بن�ون ٍ أم�رُفع�ل :اس�معن .H مح�ل ل�ه م�ن ا)ع�راب ٌ حرفُالنونو .الخفيفة
  . H محل له من ا)عرابٌ حرفُالنونو  الثقيلة،التوكيد

  . امض-ُ ادن-اسع ٌ:مثال  ا_خر،معتلإذا كان   :العلةبنى على حذف حرف ُي-٣
  . ه من آخرالعلة مبني على حذف حرف ٍ أمرُفعل منھا كل: امض-ُادن-اسع

 اHثن�ين أو ُ ب�ه أل�فات�صلت  إذاأي، ه م�ن ا2فع�ال الخم�سةُإذا كان م�ضارع :النونبنى على حذف ُي ٤
   اكتبي -اكتبوا-اكتبا ٌ:مثال .ة المخاطبةالمؤنث ُ الجماعة أو ياءُواو

 مبن��ي عل��ى ٌمت��صل ٌ ض��ميرُاHثن��ين وا2ل��ف Hت��صاله ب��ألف الن��ون مبن��ي عل��ى ح��ذف ٍرـأم��ُ فع��ل :اكتب��ا
 ُوال�واو  Hت�صاله ب�واو الجماع�ة،النون مبني على حذف ٍ أمرُفعل :اكتبوا ٌ. فاعلٍ رفع في محلالسكون
 الن��ون مبن��ي عل��ى ح��ذف ٍ أم��رُفع��ل: اكتب��ي ٌ. فاع��لٍ ف��ي مح��ل رف��عال��سكونعل��ى  مبن��ي ٌمت��صل ٌض��مير

  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُوالياء  المخاطبة، المؤنثةHتصاله بياء
  

  ُ الخمسةُلا2فعا
ميت ُوس�� ة المخاطب��ة،المؤنث�� ُ الجماع��ة أو ي��اءُ اHثن��ين أو واوُ ب��ه أل��فات��صلت ٍ م��ضارعٍ فع��لك��لھ��ي 

ٌ مث�ال ،ٍ عل�ى خم�س ص�ورُ المذكورة يك�ونالضمائربا2فعال الخمسة 2ن الفعل المضارع عند اتصاله ب
  . تسمعين- تسمعون- يسمعون- تسمعان- يسمعان:ُيسمع

 لم�درس، الطالبان يسمعان صوت اٌ:مثال. في آخرھاالنون ُا2فعال الخمسة ثبوت رفع ُع'مة :إعرابھا
 ُوا2ل�ف  م�ن ا2فع�ال الخم�سة،2نه في آخره النون ُثبوت رفعه ُ وع'مةٌ مرفوعٌ مضارعٌفعل: يسمعان
 ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكون مبني على ٌمتصل ٌضمير



 

ٌ فع�ل: يكف�وا  لن يكفوا ع�ن اللع�ب،ُدHا2و ٌ:مثال  من آخرھا،النون ُ نصب ا2فعال الخمسة حذفُع'مة
ٌ مت�صل ٌ ض�ميرُ من ا2فعال الخم�سة،والواو2نه من أخره النون ُ نصبه حذفُ وع'مةٌ منصوبٌمضارع

  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكونمبني على 
ٌ فع�ل: تح�ضري أن�ت ل�م تح�ضري أم�س، ٌ:مث�ال  م�ن آخرھ�ا،الن�ون ُ جزم ا2فعال الخمسة ح�ذفُع'مة

ٌ مت�صل ٌ ض�ميرُ م�ن ا2فع�ال الخم�سة،والياء2ن�ه من آخره النون ُ جزمه حذفُ وع'مةٌم مجزوٌمضارع
  ٌ. فاعلٍ في محل رفعالسكونمبني على 

  

  المتعدي وُال'زم
وج�اءت (  ٌ:ول ب�ه، مث�الـداه إل�ى المفع�ـوH يتع� ،ىاعله )تم�ام المعن�ـ يكتف�ي بف�الذيُ الفعل ھو :ُال'زم

  . )تمام المعنى)إحداھن( اكتفى بفاعله 2نه ٌ جاء Hزمُالفعل ،)ٍاستحياءُإحداھن تمشي على 
ُس�معت  :مث�ال ،وإنما يتعداه إل�ى المفع�ول ب�ه  H يكتفي بفاعله )تمام المعنى،الذيھو الفعل : المتعدي

فع�ول وإنما تع�داه إل�ى الم ،فعل متعد لعدم اكتفائه بفاعله )تمام المعنى :ُ سمعتُنصيحة والدي، فالفعل
  .نصيحة :به
ُق�رأت ٌ: )تم�ام المعن�ى، مث�الٍ واح�دٍ يكتف�ي بمفع�ولال�ذيھو  :ٍ واحدٍ إلى مفعولالمتعديُ الفعل -١

 ف�ي ال�ضم مبني على ٌمتصل ٌ ضميرُ Hتصاله بالتاء والتاءالسكون مبني على ٍفعل ماض:ُالكتاب، قرأت
  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوع'مة، ٌ به منصوبٌمفعول: الكتابٌ. فاعلٍمحل رفع

 )تم��ام المعن��ى وإنم��ا ٍ واح��دٍ H يكتف��ي بمفع��ولال��ذيُ ھ��و الفع��ل: إل��ى مفع��ولينالمتع��ديُ الفع��ل -٢
 : إلى اثنين، وھو نوعانيتعدى

  . واليقين والتحويلظن الُوھي أفعال:ٌ وخبرٌ إلى مفعولين أصلھما مبتدأالمتعدي -ا
   ھب-عد-جعل- ـ خال ـ زعم ـ حسب ـ حجاظن:ظن الُ أفعال-١
  بهٌ مفعول:النجاحسھ'، النجاحُ  الكسولظن: ٌالمث
   .ٌ منصوبٍثان به ٌمفعول :سھ' ،ٌمنصوب ولأ 

  .تعلم-م ـ رأى ـ ألفى ـ وجد ـ درىعل: اليقينُأفعال ـ٢
  . بالفتحةٌ منصوبٍ به ثانٌمفعول:نافعا ،ٌ منصوبٌ به أولٌمفعول: العلم نافعا،العلمُرأى الطالب :مثال

  .تخذ-ترك-اتخذ )صير(  وھب بمعنى ـ رد ـ صيرـ جعل: التحويلُـأفعال٣
  .ٌ منصوبٍ به ثانٌمفعول:،تمثاHٌ منصوبٌ به أولٌمفعول: الطين تمثاH،الطينُصير المثالٌ:مثال

-منح، وھب، أعطى،كسا، سأل، أل�بسُ:ھي أفعال،ھما مبتدأ وخبراُ إلى مفعولين ليس أصلالمتعدي -ب
  .منع- فھم-علم

ٌ  فاع��ل الج'ل��ةُلف��ظ ُ:@ .الظ��اھر مبن��ي عل��ى الف��تح ٍ م��اضٌفع��ل :وھ��ب عق'،ُوھ��ب @ ا)ن��سان:مث��ال
 ُالفتح��ة ن��صبه ُ وع'م��ةٌ من��صوبٌ أول ب��هٌمفع��ول:ا)ن��سان ُ.الظ��اھرة ُةال��ضم رفع��ه ُ وع'م��ةٌمرف��وع
  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٍ به ثانٌمفعول :عق' ُ.الظاھرة

  . خبر- حدث-نبأ- أعلم-أنبأ- أخبر-أرى ُ:ھي أفعال ،ٍ إلى ث'ثة مفعوHتالمتعدي -ج
ُأريته العلم نافعا،أريتهٌ:مثال ُُ  ال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُوالت�اء ،ال�سكون مبني عل�ى ٍ ماضٌفعل: ُ

 :العل�م ول، ب�ه أٌ مفع�ولٍ ف�ي مح�ل ن�صبال�ضم مبن�ي عل�ى ٌمت�صل ٌ ض�ميرُوالھ�اء ٌ، فاع�لٍفي محل رفع
 ن�صبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ به ثالثٌمفعول :نافعا ُ،الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ'مة وعٌ منصوبٍ به ثانٌمفعول
  . ُالظاھرة ُالفتحة

  
  



 

   ا2فعالُأسماء
  ع'مات��ه،ُوH تقب��ل ، عمل��هُوتعم��ل ،ا ب��الزمنُ اقترانھ��ُ م��ن حي��ث عل��ى معن��ى الفع��لدل ت��ٌھ��ي أس��ماء

  :وھي ،2سماءا مبنية كُوتكون )كاHتصال بضمائر الرفع أو تاء التأنيث وغيرھا(
ُھيھ�ات بمعن�ى بعد،ش�تان بمعن�ى افترق،س�رعان : ُمث�ل  عل�ى معن�ى الماض�ي،دلي� :ٍ م�اضٍ فع�لُاسم-١

  .وشكان بمعنى سرعان.ُبمعنى أسرع،بطآن بمعنى بطؤ
بمعن��ى  :ٍب��خ ،ُ أو أت��ألمُبمعن��ى أتوج��ع :ٍآه: ُمث��ل  عل��ى معن��ى الم��ضارع،دلي��: ٍ م��ضارعٍ فع��لُاس��م-٢

: بج�ل ،ُبمعن�ى أتعج�ب :وي ،ُبمعنى أتعج�ب :واھا ،ُبمعنى أتوجع: أوه ،ُجربمعنى أتض: أف ،ُأستحسن
 .بمعنى يكفي

: إلي�ك بمعن�ى تمھ�ل، :روي�دك ى خ�ذ،ن�بمع :دون�ك ُ:مث�ل  على طلب حدوث العم�ل،دلي:ٍ فعل أمرُاسم-٣
بمعن�ى : هإي� ،فبمعن�ى اكف� :م�ه بمعن�ى اس�كت،: ص�ه بمعنى أقبل، :حي بمعنى أقبل،: ھلم بمعنى خذ،

ح�ذار  بمعن�ى تق�دم، :أمام�ك بمعن�ى ابتع�د، :بمعن�ى الت�زم، إلي�ك: علي�ك بمعنى اس�تجب، :آمين استمر،
 .بمعنى بادر: بدار بمعنى احذر،

  . سرعان- شتان- آمين-ٍ آه-أف-ھيھات: ُمثل معت عن العرب،ُ سالتيھي : ُ السماعية-١:ھاُأنواع
دون�ك، أو ع�ن : ُ، مثلالظرفيك، أو عن إل: ُمثل ،مجرور إما عن الجار والتقلُ نالتيھي :ُالمنقولة-٢

  .رويدكُ:المصدر، مثل
 -ن�زال: ،مث�ل)فعال(: المتصرف على وزنالث'ثي من ٍ قياسيةٍ على أوزانُصاغُ تالتيھي :ُ القياسية-٣

  . حذار-بدار
ٌتكون أسماء ا2فعال مبنية على ما ينتھي به آخرھا، وليس لھا قاعدة لبنائھا- ُ ُ ُ.  
ُيكون لفظھا لخطاب - المفرد والمثنى والجمع، دون إضافة الضمائر الدالة عليھ�ا، باس�تثناء م�ا ات�صل ُ

ٌمنھا بكاف الخطاب، فيراعى لفظ المخاطب، مثال   .ُ رويدكم-رويدكما-رويدك: ُ
  

  ُالتعجب
   أفعل به-ما أفعله: له صيغتان قياسيتان

   . أجمل بالربيع:جمل الربيع أوأ ام:نقول ،ل الربيعُجم :في جملة) ُجمل(للتعجب من الفعل
  على وزن أفعل،ُ منهُالصفة،ليس  للمعلومامبني مثبتا، تاما، ،ث'ثياُ أن يكون الفعل: صياغتهُشروط

  .قاب' للتفاوت
  : لم تستوف الشروط السابقةالتيه من ا2فعال ُصياغت

 الصريحره ؤتى بمصدُي : على وزن أفعلُ منهُالصفةأو كانت  أو ناقصا،  فوق ث'ثي،ُ إذا كان الفعل-١
  الخ...ما أروع ما أعظم، ،ما أشد ُ: مثلالتعجب  على صياغةُ يساعدٍأو المؤول مسبوقا بفعل

  .)تقدم فوق ث'ثي(  ُنـما أعظم أن يتقدم الوط:أو ما أعظم تقدم الوطن،-
  .)ر أحمر على وزن أفعلُ من حمُالصفة( ُر الشمسُأو ما أشد أن تحم مرة الشمس،ُما أشد ح-
  .)تام ُ غيرٌ ناقصٌكان فعل( ما أروع أن نكون أمة واحدة :أو ننا أمة واحدة،ما أروع كو-
 م��سبوقا ريحال��ص دون ُالم��ؤول من��ه  للمجھ��ول فإنن��ا ن��أتي بالم��صدرامبني�� منفي��ا أو ُ إذا ك��ان الفع��ل-٢

  .بالفعل المساعد
     .)نحرم منفي(ما أجمل أن H نحرم الفقير حقه -:ٌأمثلة

  )صان مبني للمجھولُي( قيرصان حق الفُما أحسن أن ي -
  . منه إط'قاHُ نتعجب للتفاوت ٍل جامدا،أو غير قابُ إذا كان الفعل-٣

   العين با2لفمعتل ٍ من فعلالتعجب إذا جاءت صيغتا -١:ٌم'حظات



 

  ُجاد أصل(ما أجود حاتم : وجب رد ا2لف إلى أصلھا
  ) .ٌياءألفھا ُ طاب أصل( ما أطيب العيش في ربوع الوطن )ٌ ألفھا واو

  .أعظم أن يتقدم الوطن:،مثال الباء الزائدة من صيغة أفعل بـُ حذفُ مؤوH يجوزُ إذا كان المصدر-٢
  :، كقول الشاعرالتعجبية وفعل التعجبكان بين ما  ُزادُ قد ت-٣
  ُ تخجلٍمن غير شيء   أملح طفلة -  كان-ما
  . اHستفھام-النداء - سبحان @-I أنت -I دره: ُم مثلك' بقرينة الُعرفُ تٌ سماعيةٌ للتعجب صيغ-٤
  أجمل الربيع ما:يتين القياسالتعجب صيغتي ُ إعراب-٥
 ،التعج��ب )ن��شاء ٌ جام��دٍ م��اضٌفع��ل:، أجم��لٌدأمبت�� ٍ ف��ي مح��ل رف��عال��سكون عل��ى ٌ مبني��ةٌ تام��ةٌنك��رة: م��ا

 ،ٌ مق��دمٌخب��ر ٍ م��ن الفع��ل والفاع��ل ف��ي مح��ل رف��عُوالجمل��ة  تق��ديره ھ��و،وجوب��ا ٌ م��ستترٌ ض��ميرُوالفاع��ل
   .ُالظاھرة ُ نصبه الفتحةُ وع'مةٌ به منصوبٌمفعول:الربيع

، ٌ زائ��دج��ر ُح��رف :ُ ج��اء عل��ى ص��يغة ا2م��ر للتعج��ب، والب��اءٌ جام��دٍ م��اضٌفع��ل: أجم��ل: أجم��ل ب��الربيع
  . أجملُ مح' على أنه فاعلٌ لفظا مرفوعٌمجرور ٌاسم:الربيع

  

  المدح والذم
  .بئس وH حبذا:للذمو،نعم وحبذا: الفع'ن للمدحُستعملُوي.  ذمه أوٍ Hستحسان أمرُستعملُ يٌأسلوب

  . ُالصدقُنعم الخلق  ُ:نقول ،الصدقمدح  إذا أردنا: ٌمثال
  ٌ.فاعل:ُالخلق ،المدح )نشاء ٌ جامدٌفعل:نعم:هُأجزاؤ

  . بالمدحُالمخصوص: ُالصدق
  . بالمدحُالمخصوص: ُالصدق .فاعل :ذا.للمدحٌ فعل :حب :ُالصدق حبذا:أو

ُبئس الخلق الكذبُ:وفي ذم الكذب نقول   Hُ حبذا الكذب:أو،ُ
 ُةال�ضم رفع�ه ُ وع'م�ةٌ مرف�وعٌفاع�ل :ُالخل�ق ، )نشاء المدح مبني عل�ى الف�تحٍ ماضٌفعل:نعم: إعرابه

 ُةال��ضم رفع��ه ُوع'م��ة ٌ مرف��وعٌ م��ؤخرٌمبت��دأ :ُال��صدق .ٌ مق��دمٌ خب��رٍ ف��ي مح��ل رف��عُوالجمل��ة ُ،الظ��اھرة
  ُ.الظاھرة

 ،ٌ مق�دمٌ خب�رُوالجمل�ةٌ. فاع�لٍ ف�ي مح�ل رف�عال�سكون مبن�ي عل�ى ٍاسم إشارة: ذا، ماض للمدحٌفعل: حب
  . ٌ مؤخرٌمبتدأ:ُالصدقو
 مخ�صوص بالم�دح أو الاHس�ميصح في أسلوب المدح أو الذم المبدوء بنعم أو بئس أن نبدأ جملته ب -

ُ نعم الخلق،وH يجوزُالصدق ٌ:مثال :الذم   .H حبذا ذلك في المبدوء بحبذا أو ُ
  : نعم وبئس ُيأتي فاعل:  نعم وبئسُفاعل
  ُنعم الطالب المجد:اسما ظاھرا محلى بال -١
 ُنعم طالب المدرسة المجد:مضافا إلى محلى بال -٢
 .)تمييز منصوب: خلقا(ُبئس خلقا الكذب :ٍتترا مميزا بنكرةـضميرا مس -٣
 .ُالصدق به ُعم ما تتصفن:ضميرا مستترا مميزا بما -٤

ُت ال�صديقة نعم�( امؤنث�ُ  التأنيث الفع'ن الجام�دان نع�م وب�ئس إذا ك�ان الفاع�لُ تاءقد تلحق-:ٌم'حظات
   .)ٌھند

 بع�دھا ص�فة الت�ي ُ الجمل�ةُوتكون ، بالمدح نكرة على أن تكون نكرة مخصوصةُقد يأتي المخصوص -
ٌنعم الصديق صديق يحفظك إذا غب�ت عن�ه(لھا ُنع�م ال�صديق : أو .ٌ ص�فةٍ يحفظ�ك ف�ي مح�ل رف�عُجمل�ة )ُ

  .ُصديق العمر
 ).ُنا @ ونعم الوكيلُحسب( : عليهدلي م ماك' المخصوص بالمدح أو الذم إذا كان في الُ حذفُيجوز -

  



 

  اHختصاص
وي�سمى  ب�ين المق�صود من�ه،ي لٍيأتي بع�د ض�مير تكل�م ،)أخص( ُهُ تقديرٍ محذوفٍ بفعلٌ منصوبٌھو اسم

  :ُ، كقول البحترياHختصاصأو المنصوب على  ختص،ُ باHسم المُ المنصوبُھذا اHسم
  وداُ الناس عُـاس لسانا وأنضر    النــُ أعرب-ٍأبناء يعرب– ُنحن
وق�د ب�ين   أخ�ص،ُهُ تق�ديرٍ مح�ذوفٍ لفع�لٌ ب�ه من�صوبٌو مفع�ولأ  على اHختصاص،ٌ منصوبٌاسم:أبناء

  ).ُنحن(المقصود بالضمير
   . مجدون– الط'ب – ُنحن: المختص محلى بال ُ أن يأتي اHسم-١:ُهُأنواع

 .  مجدون- معشر الط'ب-ُننح:ى بالإلى محلامضاف-٢
  . ُ أعرب الناس لسانا-ٍ أبناء يعرب-ُنحن:ٍ إلى اسم علمامضاف-٣

  

  ا)غراء والتحذير
   للقيام به ٍ محمودٍ المخاطب بأمرُ منه ترغيبُرادُ في الك'م يٌأسلوب :ُ ا)غراء
   ٠ لتجنبه ٍ مكروهٍلى أمر المخاطب إُ منه تنبيهُرادُ يٌأسلوب :ُالتحذير

    .حذر أو اجتنب أو الزماُ هُ تقديرٍ محذوفٍ مفردا منصوبا بفعلُ أن يأتي اHسم-١ُ:هُصور
  . النجاحُ طريقُاHجتھاد فإنه:ُا)غراء
   . الفشلُ طريقُالكسل فإنه:ُ التحذير

  .بناء الوطنأ ياالعلم العلم :غراء،مثال ا) مكرراُ أن يأتي اHسم- ٢
   ُكم ليس من صفاتُ فإنهُالذل الذل أيھا العرب:رتحذيال
  : منه معطوفا عليه ُالمحذرأو غرى به ُ أن يأتي الم-٣

  .ُالجد واHجتھاد أيھا الط'ب:ا)غراء
  .ُالكسل والتھاون أيھا الط'ب:التحذير

ر م��ع ض��مي) إي��ا(   ب��ضمير الن��صبُخرى،وذل��ك ب��أن تب��دأ جملت��هُ أٍ التح��ذير ب��صورةُ أس��لوبُ ينف��رد-٤ 
  ٌ: عدةٌ صورُوله المخاطب المناسب،

  .إياك والحسد: منه معطوفا على الضمير إياُ أن يأتي المحذر-ا
 ُهُوفاعل� ،ُح�ذرُ أُهُ تق�ديرٍ مح�ذوفٍ مفعول ب�ه لفع�لٍ مبني على السكون في محل نصبٌ منفصلٌضمير:إيا

 ٍ ب�ه لفع�لٌمفع�ول :لح�سدوا ،ٍ عط�فُ ح�رفُوال�واو  للخط�اب،ُوالك�اف  أن�ا،ُهُ وجوب�ا تق�ديرٌ مستترٌضمير
 عل�ى ٌ اجتنب الح�سد معطوف�ةُ أنت وجملةُهُ وجوبا تقديرٌ مستترٌ ضميرُُهوفاعل  اجتنب،ُهُ تقديرٍمحذوف

  .محل لھا من ا)عراب قبلھا H ما
  . والكسل إياكإياك: عليه باHسم المحذر منهُعطفُم يُ مكررا ثُميرــ أن يأتي الض-ب
  .م من اليأسُإياك: ا بمن بعد الضمير إيا منه مجرورُ أن يأتي المحذر-ج

ُيجوز حذف من إذا جاء المحذر منه مصدرا مؤوH،-:ٌم'حظة ُ ُإياكم أن تظلموا ٌ:مثال ُ ُ.  
  

   ا2مر والنھي
  :ٍ صيغُوله أربع  حدوث الفعل على وجه اHستع'ء،ُھو طلب: ُا2مر

  .تل الحكيمُانظر وقد ق:  ا2مرُفعل-١
  .لتستعد ل'متحان:م ا2مر ب'ُ المقترنُالمضارع-٢
 .ھيا بنا نقد ا)سارا:  فعل ا2مرُاسم-٣
 .   )م الجنةُ فإن موعدكٍصبرا آل ياسر(: عن فعل ا2مرُ النائبُ المنصوبُالمصدر-٤



 

 الم�ضارع الم�سبوق ُ ص�يغةٌ واح�دةٌول�ه ص�يغة  الكف عن الفعل على وج�ه اHس�تع'ء،ُھو طلب:ُالنھي
أH تبكي��������ان   داُودا وH تجمُأعيني ج  :كقول الخنساء ،ا على فعل المخاطبُ دخولھُويكثر ب' الناھية،

  لصخر الندى؟
  

  النفي
  Hت- H- إن- ما- ليس- لن- لما–لم : أدواته
  :كقول أحمد شوقي ، نفي وقوعه في الماضيُوتفيد ،رع المضاُتجزم:لم: عملھا

ُتبلى ولم تبق الرماح دماء   لم تبق منه رحى الوقائع أعظما ُ  
وتوق�ع حدوث�ه ف�ي  وامت�داد النف�ي إل�ى الحاض�ر، ، نفي وقوعه في الماضيُوتفيد تجزم المضارع،:لما

  .ُلما يھطل المطر:المستقبل
  :كقول عبد الكريم الكرمي ، المضارع، وتنفي حدوثه في المستقبلُتنصب: لن

   نجبٍماةُوانا من حـبس      نا لن تزدھيُھذه تربت
  :كقول أحمد شوقي ،ة فتنفي مضمونھاياHسملى الجملة تدخل ع:ليس

  ُ ليس البطولة أن تعب الماء  إن البطولة أن تموت من الظما 
 ُل�يس ينف�ع ٌ:مث�ال .عم�ل لھ�ا وH  نفي م�ضمونھا،ُ فتفيدٍ على الجملة الفعلية المبدوءة بمضارعُوتدخل

  .ُالندم
  .أحدات أيما ر: بعدھاالذي على الجملة الفعلية فتنفي حدوث الفعل ُتدخل: ما
   : عمل ليس بشرطينُية فتعملاHسم على الجملة ُوتدخل 
   ھا على اسمھاُ أن H يتقدم خبر-
   .ھا بإHُ أن H ينتقض نفي-

ٌ إH عمل شاقُالنجاحما  ٌ:،مثال عمل ليسُ الشرطين ف' تعملُنقص أحد١فإذ ٌ.  
 ُةال��ضم رفع��ه ُع'م��ةو ٌع مرف��وٌخب��رٌ:عم��ل ُ. الظ��اھرةُةال��ضم رفع��ه ُ وع'م��ةٌ مرف��وعٌمبت��دأ :ُالنج��اح
  ُ.الظاھرة

وإن (  )سنىُن أردن�ا إH الح�إ ُن ول�يحلف(:يةاHس�م عل�ى الجملت�ين الفعلي�ة وُتأتي بمعنى ما، وتدخل:إن
  ).ٌ خ' فيھا نذيرH إٍمن أمة

ضا أن يك��ون أي�� ُشترطُوي�� ،ٍ◌ٍ وHت س��اعة من��دمُن��دم البغ��اةٌ:، مث��الي م��ا عم��ل ل��يس ب��شرطُتعم��ل: Hت
فف�ي المث�ال  .ُاHس�م ُ المح�ذوفُ م�ا يك�ونُوأن يحذف أحدھما وأكث�ر ،الزمانا من أسماء ھُھا وخبرُاسم

  .ٍ ساعة مندمُ وHت الساعةُ والتقديرُاHسمالسابق حذف 
H:تعز ف' شيء على ا2رض باقيا:مثال ، عمل ليس بشرطي ماُتعمل ٌ  

   :وتسمى H النافية للجنس ،ٍ بشروطعمل إنH ُ وتعمل
  :يكلكقول الزر ،ھاُھا معرفة وجب تكرارُإذا جاء اسمف ھا وخبرھا نكرتين،أن يكون اسم-

ُتفد الخطوب على الشآم مغيرة   ُ يدفعھا وH التھديدجرH الز   ُ
- H ھمل�ت وك�ررتُ أٌم�ا فاص�لُف�إذا ف�صل بينھ ٌ، بينھا وبين اسمھا فاصلُيفصل أن: )H  Hٌفيھ�ا غ�ول و
 ).نزفونُم عنھا يُھ
- H ب' موعدُجئتٌ:ھا،مثالُفإذا اقترنت به بطل عمل ،رجتقترن بحرف  أن ٍ. 
أم�ا إذا ل��م  أفل�ح، وHُ نج��ح المھم�ل  Hٌ:مث�ال ،ھ�ا لتفي�د النف�يُ وج��ب تكرارٍ م�اضٌإذا ج�اء بع�دھا فع�ل -

 .Hُ أفلح المسيء: ٌ مثال: الدعاءُتفيد تكرر فإنھا
 H( ن�سب الي�وم وH خل�ة، ُأب، H  ل�ي وHأم H:ه، أو بن�اؤهُأو ن�صب ، بعد H المكررةاHسم ُ رفعُيجوز -

 .)تأثيم وHفيھا ٌلغو 



 

  

  التوكيد ُأسلوب
  .  لترسيخ مضمونھا في ذھن السامع لدفع الشكُ الجملُؤكدُت

  :يةاHسم الجملة ُمؤكدات
مي�سون ق�ول ك ية لتوكي�د م�ضمونھا،اHس�مة الجمل�ة داي� ت�أتي ف�ي بٌ مفتوح�ةٌوھي Hم:  اHبتداءُ Hم-١

   :دلبنت بح
  ٍأحب إلي من قصر منيف     فيه ُ ا2رواحُ تخفقٌلبيت

  ٌإن العلم مفيد:  إن-٢
  ٌعلمت أن العلم مفيد:  أن-٣
  .ٌو@ إن العلم مفيد: ُالظاھر ُ القسم-٤

  : الجملة الفعليةُمؤكدات
  تفعلن السوء H: التوكيد ُنون -١
 . سھلن الصعبو@ 2ست: سم في جواب القُلواقعة اُ وال'مُالظاھر ُالقسم -٢

  الم�ستقبل، عل�ىدلوي�،مثبتا بال'م وسبق بالقسم وك�ان اتصل إذا التوكيد واجب ُ المضارعُ الفعلُيكون
  ُ.هُ الشروط السابقة امتنع توكيدُفإذا نقص أحد.المثال السابقك

  . لتدرس بجد أو لتدرسن بجد ٌ:مثال ،ٍ طلب علىدل إذا التوكيد جائز ُويكون
  .2ستسھلن الصعب: ُ المقدرُالقسم -٣
 :يكل،كقول الزرقبل الفعل الماضي: قد -٤

ُلوكان يدفع بالصدور حديد      جموعھا وثابةُولقد شھدت ُ ُ  
 .ٌ أH لقاءُ يناديني الرفاق-أما آن للعرب أن يتحدوا:أH أما، :حرفا التنبيه -٥
 .)وأما اليتيم ف' تقھر( ٍ وتوكيدٍ وتفصيلٍ شرطُوھي حرف :أما -٦
  الفقير صدقة إH سراُما إن أعطيت :ن بعد النفيإ : الزائدةُا2حرف -٧
  .) ألقاه على وجه أبيهُ ولما أن جاء البشير(:بعد لما،أن
  .كُإذا ما زرتني أكرمت: بعد إذا،ما

  .ٍ ھل من شافعُ الج'دُمُناداھ ،ٍفي الدار من أحد ما : بعد النفي أو ھل اHستفھامية،من
ب�اI وكف�ى (  اعل كف�ىـأو ف�ي ف�)  للعبي�دٍربك بظ'موما   بأحكم الحاكمين؟،ُ أليس @(ٍ: بعد نفي،ُالباء

  ).شھيدا بيني وبينكم
  

  ُالشرط
 لتحقق ٌ وتحقق الفعل شرط، وجملة فعل الشرط وجملة الجوابٍ من أداة شرطُم يتكونك' في الٌأسلوب
  . إن تدرس تنجحٌ:مثال ،الجواب
  ُ الشرط الجازمةُأدوات: أدواته

  :ارعين بعدھا،وھي فعلين مضُ تجزمالتي ُھي ا2دوات
  :،كقول الرصافيٍحرفا شرط: إذما_  إن 

   العل'ُ كالطب يشفي تلكمُلعلمفا    ٌ إن كان للجھل في أحوالنا علل
  . تجد فائدةٍإذما تقرأ من كتب 

  .من يجتھد ينجح:  على العاقلدلت: من
  .فلن تعدم جزاءهفعل من خير تمھما . تلق جزاءهٍتفعل من خير ما:ن على غير العاقلدHت: مھما-ما 



 

  .ن نؤمنك تأمن غيرناياأ.متى تسافر تجد خيرا:للزمان:نياأ–متى 
حيثم�ا نزل�ت نل�ت .أن�ى ت�سافر تج�د ص�احبا) .ُم الم�وتُوا ي�درككُنم�ا تكون�أي (:للمكان:  حيثما-أنى–ن أي

  .ا2مان
  .وكُكيفما تعامل الناس يعامل:للحال: كيفما

  يفع�ل خي�را ين�ل خي�را،ٍ إن�سانأي :ض�يفت إلي�هُبح�سب م�ا أھ�ا ُلتدH و، إلى ما بعدھاة مضافُتكون: أي
 ٌدالة  مكان تسافر تجد راحة،أي.  على غير العاقلٌدالة  كتاب تقرأ تجد فيه فائدة،أي . على العاقلٌدالة

  .على المكان
  .ٌفھي معربة) أي(  مبنية دائما عداُ الشرط تكونُأسماء

  
   الشرط غير الجازمةُأدوات

ل�و زرتن�ي  :نماض�ياه ُوابـه وجُفعل : Hمتناعٍ امتناعُحرف: لو: ٍ جازمةُ غيرٍ شرطُفأحر: أما- لوH-لو
ُلوH المطر ليبس ال�زرع :ٌ محذوفُهُ خبرٌ لوجود يليه مبتدأٍ امتناعُحرف :لوH .كُأكرمت ٌ مبت�دأ :ُالمط�ر .ُ
وأم�ا اليت�يم ف�' ( :ط�ةھ�ا بالف�اء الرابُ جوابُويقت�رن ،ٍ وتوكي�دٍ وتفصيلٍرطــ شُحرف:أما .ٌ محذوفُهُخبر
  .)تقھر

  :كقول الشاعر ،ٌ فعليةٌ جملة من الزمن يليهُ لما يستقبلٌظرف: إذا
  ُن بأن الليث يبتسمظنف' ت   ت نيوب الليث بارزةأيإذا ر

  :كقول أبي الع'ء المعري ،نماضيا ُهُ وجوابُُه بمعنى حين فعلٌظرف: لما
   أرادا كماالزمان مع ُيتجر  راديُني مـولما أن تجھم

  :كقول عمر بن أبي ربيعة ، الماضي دائماُ يليه الفعل،تكرار على الدل يٌظرف: ماكل
  بعد غد : وقالتُضحكت ھند    ناُ متى ميعادُ قلتماكل

  . وإH فاسكتٍم بخيركلت : جملة الشرط بعد إن المتبوعة ب' النافيةُ حذفُ يجوز-١: م'حظات
  ماضيارط  الشُ الجواب إذا كان فعلُ حذفُ يجب-٢

  . في آذارُطرت ا2رضُ إن مُ الموسمُيجود ٌ:مثال ،جواب على الدل وتقدم على ا2داة ما ي
  .إن زرتني و@ أكرمك:  للسابق منھماُ فالجوابٌوشرط ٌ إذا اجتمع قسم-٣
  .ٍ في محل جزمُ يكونماضيا  فع'ُهُ الشرط الجازم أو جوابُ إذا جاء فعل-٤

  
  شرط بالفاءوجوب اقتران جملة جواب ال

  : الجوابُإذا كانت جملة
    :كقول الرصافي: جملة اسمية-١

   العل'ُمُ كالطب يشفي تلكُفالعلم   ٌ إن كان للجھل في أحوالنا علل
  :فعلھا: جملة فعلية-٢
  .إن أردت التفوق ف' تھمل دروسك.  فادرسالنجاحإذا أردت  :كا2مر والنھي:  طلبي-ا

  . ھوُفنعم المرءمن يحسن إلى الناس : ٌ جامد-ب
  )ٍجركم من أُم فما سألتُفإن توليت(  بما النافيةٌمسبوق-ج
  )وهُكفرُ فلن يٍوما يفعلوا من خير( : بلنٌ مسبوق-د
  ُ) له من قبلٌإن يسرق فقد سرق أخ(: بقدٌ مسبوق-ـھ
  إن تدرس فستنجح:  بالسينٌ مسبوق-و
  إن تدرس فسوف تنجح:  بسوفٌ مسبوق-ز
  ) أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعاومن:( بكأنماٌ مسبوق-ح



 

  إن واصلت عملك فربما نلت أملك: بربماٌ مسبوق-ط
  .حبتكُوا صُم أحسنُحبتھُإن صحبت الناس فإن أحسنت ص ٌ: جديدةٌ شرطيةٌجملة-٣

  : أسماء الشرطُإعراب
  :ُ الشرط Hزما أو متعديا استوفى مفعولهُ إذا جاء فعلٌمبتدأ: مھما- من- ما

م�ا تح�صل  :ُأو مفعوH به إذا لم يستوف مفعول�ه . تحصله في الصغر ينفعك في الكبرما. من جد وجد 
  .في الصغر ينفعك في الكبر

  .متى تسافر تجد صاحبا يؤنسك :ٍ زمانُ ظرفٍفي محل نصب:نإيا -متى
  .ن تجلس تجد راحة لك أي:ٍ مكانُ ظرفٍفي محل نصب : حيثما-أنى–ن أي

  :رة الخوريكقول بشا ٌ، حالٍفي محل نصب:كيفما
  اناا جبم فلن تلقوٌيفما شئتك    مُوا الھول وصبوا ناركُانشر

 ٍ طال�ب يج�د ف�ي دروس�ه ي�نجح،أي : إلي�هُضافُ ت�ال�ذي اHس�م الحاHت السابقة بح�سب كل لُتصلح: أي
  .ٌ منصوبٌ به مقدمٌمفعول تجد فائدة فيه،  تقرأٍ كتابأي . ٌ مرفوعٌمبتدأ

  

  ُاHستفھام
  .أي - كم- كيف- أنى-نأي–ن إيا - متى- ماذا- ما- منذا– من –ھل -الھمزة : أدواته

  :معاني أدوات اHستفھام
  .تأتي لطلب التصور والتصديق: ُالھمزة

  ؟ٌ في الدار أم خالدُأأحمد:مثال ،ُ العاطفة لطلب التصور إذا جاء بعدھا أمُتكون -
  :يق جبري،كقول شف عليھادلم ما يك' ھمزة اHستفھام إذا كان في الُويجوز حذف

ُحلم على جنبات الشام أم عيد Hُ الھم ھم وH التسھيد تسھيد      ؟ٌ ُ  
  .ُ عن سؤالھا بتحديد المستفھم عنهُويجاب. ٌأحلم :ُوالتقدير

 :،كقول خليل مطرانُ إذا لم يأت بعدھا أم العاطفةديق لطلب التصُوتكون -
   ُ قالت له أتعجبا وسؤاH؟  ُموHي يعجب كيف لم تتقنعي؟ 

  .لنفيهوب' ،بنعم إذا أردت إثبات ذلك: عنھاُابويج
 ب��أحكم ُ أل��يس @( :مك��')ثب��ات ال) بل��ى(ديق النف��ي وبـ ب��نعم لت��صُم منفي��ا فيج��ابك��'أم��ا إذا ك��ان ال

  .بلى:ُالجواب)الحاكمين؟
  ؟ ٍھل من شافع :وH تأتي بعدھا أم  عنھا بنعم أو H،ُجابُوي ،تأتي لطلب التصديق:ھل
  ) قرضا حسنا؟ @ُ يقرضالذيمنذا ( من فتح عكا؟ :فھام عن العاقلل'ست :منذا ،من

  ؟ُ؟ثم ماذا بعدُما الجود :عن غير العاقل ل'ستفھام:ما،ماذا
  ) القيامة؟ُن يومياأُ يسأل( العرس؟ُومتى نقيم :الزمانل'ستفھام عن :ناأيمتى، 

 ) أنى لك ھذا؟( ؟فيھا المنأي إلى فؤادك ُن الطريقأي: ل'ستفھام عن المكان : أنى،نأي
  :يكل، كقول الزرل'ستفھام عن الحال: كيف
ُبردى يغيض وقاسيون يميد  ؟ُ للحدثان كيف تكيدُ@ ُ ُ  
  كم طالبا في الصف؟:ل'ستفھام عن العدد: كم
     :كقول توفيق زياد  المضافة إليهاHسمالسابقة بحسب  المعاني كل لُتصلح:أي
  )  لغير العاقل( ٍ كتاب قرأتأي) للعاقل( م يا ترى نصف القنال؟ُ أم أورثتكأي

  :إعراب أدوات اHستفھام
  . من ا)عرابُمحل له  Hٍ استفھامُحرف: الھمزة، ھل



 

  : في محل ُعربُت: أي - كم- ماذا- ما- منذا–من 
  .ُما الجود :ٌ معرفةٌ إذا جاء بعدھا اسمٌ خبرٍرفع -
  ُماذا كان الدرس؟:ٍ إلى خبرٍ بحاجةٌ ناقصٌ إذا جاء بعدھا فعلٌ خبرٍنصب -
 م�ن ع�اد م�ن ال�سفر؟ :ٌ Hزمٌمي؟أو إذا ج�اء بع�دھا فع�لك'ٌمن سامع  ٌ: إذا جاء بعدھا نكرةٌ مبتدأٍرفع -

 م يا ترى نصف القنال؟ ُ أم أورثتكأي :ُ متعد استوفى مفعولهٌأو فعل
 ماذا قرأت؟:ُ متعد لم يستوف مفعولهٌ به إذا جاء بعدھا فعلٌ مفعولٍنصب -
 ).عم يتساءلون؟(:جر ُإذا جاء قبلھا حرف:  جر بحرف الجر -
ي�ة أو الزماني�ة الظرف عل�ى ٍ تكون�ان ف�ي مح�ل ن�صبٍ أو مك�انٍ زم�انُ ظرف-: إذا جاء بعدھماأيكم و -

 ٍ مكان تقصد؟أي -كم ساعة انتظرت؟ : المكانية
ك��م دورة درت :ٍ مطل��قٍ م��ن ج��نس الفع�ل م��ذكورا أو مق��درا تكون�ان ف��ي مح��ل ن�صب مفع��ولٌ م�صدر-  

ُ قتال قاتل أبطالأيلباحة؟ أو كم درت حول الباحة؟ حول ا   نا؟ٍ
  ) القيامة؟ُن يوماأيُ  يسأل( العرس؟ُومتى نقيم :في محل نصب ظرف زمان: نياأ -متى

  :كقول أبي ريشة،في محل نصب ظرف مكان:  أنى–ن أي 
  ُم ت'مسھا ذنابى عقرب  ل  ٌ غضةٌن في القدس ضلوعأي
  )أنى لك ھذا؟(

ٌ  إذا ج�اء بع�دھا فع�لٍأو ن�صب خب�ر ُ؟كي�ف الح�ال:خب�ر مق�دم إذا ج�اء بع�دھا مبت�دأفي محل رف�ع : كيف
  ؟ُكيف كان اليوم:ٌناقص

  :يكل، كقول الزر عن ھيئة الفاعلُم وكان اHستفھام تاٌوفي محل نصب حال إذا جاء بعدھا فعل
  ؟ُ كيف تذودُ فعجبتٍمن قوة   زحفت تذود عن الديار وما لھا

  :يكل، كقول الزر عن ھيئة الفعلُ تام واHستفھامٌل إذا جاء بعدھا فعٌطلق مٌ مفعولٍوفي محل نصب -
ُبردى يغيض وقاسيون يميد      يف تكيد؟ُ@ للحدثان ك ُ ُ  
 امج��رور: ھ��ا إم��اُ تمييزُويك��ون  ع��ن الكثرة،وإعرابھ��ا ك��إعراب ك��م اHس��تفھامية،ُتخب��ر :ك��م الخبري��ة

  :كقول علي الجارم ،با)ضافة
  ُ  من عدد يعجز عن حصره  ُ كثرهٍكم شارد في مصر يا

،كقول عم�ر أب�ي  علي�هدلم�ا ي�م ك�' إذا ك�ان ف�ي الُوق�د يح�ذف ٍكم من كتاب قرأت،: بمنامجرور أو   
  :ريشة

  ُوكبت أسيافنا في ملعب    ٍنا في ملعبُكم نبت أسياف
  . دائمامنصوبا ُ كم اHستفھامية فيكونُ أما تمييز

  

  جرحروف ال
  :ٍ إلى ث'ثة أقسامُقسمُت

  أصليةجرحروف  -١
 - من�ذ-م�ذ - حاش�ا- عدا-خ'- حتى- في- عن-على– من -إلى: وھي  بما قبلھا،ُعلقُتو  حذفھا،Hُ يمكن

 . تاء القسم- واو القسم-الكاف ال'م -الباء
 ٌ:مث�ال  إم�ا بالفع�ل،:ُ التعلي�قُويك�ون  بما قبلھا )تم�ام المعن�ى،ُ ھذه الحروفُعلقُت :جر حروف الُتعليق

ٍموه لغد؟، لغدُبأت خالذيما    . بالفعل خبأتموهمتعلقان ٌمجرورجار و :ٍ
ُويكون التعليق بما يقوم مقام الفعل في عمله، كالمشتقات والمصادر ُ ُ:  

  . باسم الفعل حذارمتعلقان ٌمجرورحذار من التھاون، من التھاون جار و ٌ:مثال اسم الفعل،ب :ُفتعلق



 

  . بالمصدر صبرامتعلقان ٌمجرورذى جار وعلى ا2 صبرا على ا2ذى،ٌ:مثال ،المصدربأو 
ٍوا منارا من دم، من دم جار وُويحھم نصب يا: ٌات،مثالالمشتق أو ب   . مناراالمشتق بمتعلقان مجرورٍ
  . بالحال فرحينمتعلقان ٌمجرورجار و :النجاحب ،النجاح المجدين فرحين بُتأيرٌ:الحال،مثال ب أو

 متعلقان ٌمجرورفي الحقل جار و  ف'حا عام' في الحقل،ُدتشاھ ٌ:مثال  إذا كانت مشتقة،،الصفة أو ب
  . عام'الصفةب

 ب�الخبر متعلقان ٌمجرورفي دروسه جار و  مجد في دروسه،ُالطالب ٌ:مثال إذا كان مشتقا،  أو بالخبر،
  .مجد

 الخب�ر أو ُ تق�ديمُق�درُي أن ُ فيج�وزٍ مح�ذوفٍا بخب�رتعلق� بما بعده إH إذا ك�ان مُمجرور الجار والHُ يعلق-
  :قول الرصافيك ،تأخيره

ُفالعلم كالطب يشفي تلكم العل'    ٌإن كان للجھل في أحوالنا علل ُ  
 واقع�ا ب�ين إن ُمج�رور الج�ار والُأو عندما يكون  بالخبر المحذوف،متعلقان ٌمجرورجار و: في أحوالنا

ف�ي  ،)لعب�رة 2ول�ي ا2ب�صارإن ف�ي ذل�ك ( ٌ:مثال  إن على اسمھا،ُ أن يتقدم خبرُ H يجوز2نه ،واسمھا
  . بخبر إن المؤخر المحذوفمتعلقانذلك 

   زائدةجرحروف -٢
 م�ن بع�د ھ�ل اHس�تفھامية أو: ُمث�ل ،ُالتوكي�د ُوھي تفي�د  بما قبلھا،ُعلقُتوH  ھا،ُ حذفُ يمكنٌحروفھي  

  :،كقول خليل مطران H الناھيةما النافية أو
   H Hكل فقـال ھرـلبزرجم   ٍ ھل من شافعُ الج'دُمُناداھ

   :يكلوفي قول الشاعر الزر 
ُ فعجبت كيف تذودٍمن قوة    عن الديار وما لھاُزحفت تذود ُ  

  .كُ قد يفيدٍتھملن من شيء  H:أو 
 ٍ وم�ا رب�ك بظ�'م(،وم�ا العامل�ة عملھ�ا ). بأحكم الحاكمين؟ُأليس @(  ، في خبر ليسُزادُ تالتي:والباء
 غ�دا ٍبحب�ل  أك�رم():أفع�ل ب�ـ(  غة المبالغ�ةـاعل صي�ـ وف).  باI نصيراوكفى(  وفي فاعل كفى،).للعبيد

  ) .للعرب رابطة

   شبيھة بالزائدةجرحروف -٣
  . أمكُلم تلده  لكٍرب أخ:بُ ر

  :،كقول امرئ القيسواو ربسمى ُوت ي' عليھا،دل رب وتبقى الواو ُحذفُوقد ت
  يبتليعلي بأنواع الھموم ل    ُ كموج البحر أرخى سدولهٍوليل

 أو ٌ Hزمٌ فع�لُ إذا ج�اء بع�دهٌ على أن�ه مبت�دأٌمرفوع  لفظا،مجرور ٌ ھو اسم-: الواقع بعدھااHسم ُإعراب
  :كقول وصفي القرنفلي ،متعد استوفى مفعوله

  راراد يرتد عاصفا جباـــ إذا تكتل في ا2فٍب ضعفُر
  ٌ.تدأ مبُنهأ على  مح'ٌمرفوع ،الظاھرة لفظا بالكسرة ٌمجرور ٌاسم :ٍضعف

   :كقول الفرزدق   متعد لم يستوف مفعولهٌ به إذا جاء بعده فعلٌ في محل نصب مفعولُ ويعرب
   بناري موھنا فأتانيُدعوت      وما كان صاحباٍوأطلس عسال

 م��ن ٌ ممن��وع2ن��ه م��ن الك��سرة دH ب��ُ الفتح��ةهج��ر ُ لفظ��ا ب��رب المحذوف��ة وع'م��ةٌمج��رور ٌاس��م :أطل��س
  .ُ به للفعل دعوتٌمفعول ُ على أنهٌمنصوب التنوين،

  



 

  أحرف العطف
   حتى- بل- لكن-H- أم- أو- ثم- الفاء-الواو:أحرف العطف

  :ل شوقيقوك ،بين المتعاطفين  المشاركةُتفيد: الواو
   بين الشعوب مودة وإخاء    ٍوا الع'قة في غدُضر لو جعل ما

  :يكلالزركقول  ، على الترتيب والتعقيبدلوت ، المشاركة بينھماُتفيد:الفاء
  ُ وجنودٌتجني عليك فيالق     وك يا أم الحضارة فارتمتُخدع

   الكتاب ثم القصةُقرأت : الترتيب مع التراخي في الزمنُتفيد :ثم
  :كقول أحمد شوقي ،تخيير الُتفيد: أو
  راءـاھا أو تلم ثــلم تبن ج    يرت فاخترت المبيت على الطوىُخ
  :كقول شفيق جبري ، وما بعدھا في الحكمھا اشتراك ما قبلُ، وتفيدُةدلالمعا: أم

Hُ الھم ھم وH التسھيد تسھيد    ؟ُ على جنبات الشام أم عيدٌحلم ُ  
H:الز : النفيُتفيد Hالتھديدُ يدفعجر Hُھا و  

ٌلم يجب أحمد عن السؤال لكن خالد : اHستدراكُفيدُت :لكن ُ.  
  ُم بل إبراھيمك'ٌما بدأ خالد ال: ا)ضرابُفيدُت :بل

  ھا جزءا من المعطوفُ معطوفُويكون ة،يا الغُفيدُت:حتى
  ٌ جزءُالرأسف ، الدجاجة حتى رأسھاُ الثعلبُكليأ : عليه

  .من الدجاجة 
وH   وب�ين المعط�وف،ُ بين�هُ أو الف�صلٍ منف�صلٍ بضمير رف�عُهُ وجب توكيدٍ إذا عطفنا على ضمير رفع-

  .متصل الالنصب ذلك في ضمير ُيشترط
  

  دد والمزيجرالم
 أو أكث�ر م�ن ٍھو ما اشتمل على حرف و :ٌومزيد ھو ما خ' من حروف الزيادة، :ٌدجرم ، نوعانُالفعل

  .حروف الزيادة
 -كت��ب: ُمث��ل ،ٍ ث'ث��ة ح��روفُه ا2ص��ليةُھ��و م��ا كان��ت حروف�� : ث'ث��يٌدج��رم :نوع��ان :ُدج��ر المُ الفع��ل-١

  .سمع
  . دحرج-زلزل: ُلمث ،ٍ أربعة حروفُه ا2صليةُھو ما كانت حروف : رباعيٌدجرم
أو اثن�ين،  أك�رم، :ُ، مث�لٍ بح�رفالث'ث�يھو ما زيد عل�ى أص�له   ث'ثي،ٌمزيد :نوعان :ُ المزيدُ الفعل-٢

  .استعمر: ُمثل ،ٍتكرم، أو ث'ثة ُ:مثل
  .متزلزل ُ:مثل أو بحرفين، تزلزل، ُ:مثل ،ٍ بحرفالرباعي ما زيد على أصله ھو : رباعيٌمزيد

  



 

  الميزان الصرفي
  .ولمعرفة تصاريفھا  لمعرفة حروفھا المزيدة وا2صلية،ُتماكل به الُ توزنٌانھو ميز

   :الث'ثي ُ أوزان-١
 ا2ولم�ة ب�الحرف كل م�ن الُا2ول ُ الح�رفُحي�ث يقاب�ل ،)فع�ل(دج�ر المالث'ث�ي ُميزان:ُدجرالم الث'ثي -ا

  الفع�ل،ُ ھ�ي ف�اءُفالك�اف )كت�ب(مث�ل  المي�زان، الفاء م�نُ يقابل2نه، ) فاء الفعل( يسمىو من الميزان،
 الع�ين ُ يقاب�ل2ن�ه  ع�ين الفع�لي�سمى من المي�زان والثانيمة مع الحرف كل من الالثاني الحرف ُويقابل

 م��ن المي��زان الثال��ثم��ة الح��رف كل م��ن الُالثال��ث ُ الح��رفُويقاب��ل  الفع��ل،ُ ھ��ي ع��ينُفالت��اء ف��ي المي��زان،
  . الفعلُ ھي Hمُفالباء  ال'م في الميزان،ُ يقابل2ُنه Hم الفعل يسمىو
 ٌ:مث�ال ھا في الميزان في المكان المقاب�ل لھ�ا،ُ الحروف نفسُزادُمة تكل في الٍ زائدةٍ عند وجود حروف-

  .ھا استفعلُوزن استكتب،
  .شارك:  فاعل-كرم:  فعل-أكرم:أفعل : ُمثل:ٍ بحرفُ المزيدالث'ثي -:ُ المزيدالث'ثي -ب
  .تشارك:  تفاعل-انفتح:  انفعل-تقدم:  تفعل-انتصر:  افتعلُ: مثل، بحرفينُ المزيدالث'ثي -
  .احمر:  افعل-استنوق: افعوعل-استعمر: استفعل: ُ،مثلٍ المزيد بث'ثة حروفالث'ثي-
 عل��ى آخ��ر ٌ Hمُزادُ، حي��ث ت��) فعل��ل( دج��ر المالرب��اعي ُمي��زان:ُدج��ر المالرب��اعي -ا:الرب��اعي ُ أوزان-٢

  . زلزل-دحرج: ُمثل .الث'ثيميزان 
 بح��رفين، ُ المزي��دالرب��اعي -٢.ت��دحرج:تفعل��ل: ُ مث��لٍ بح��رفُ المزي��دالرب��اعي-١ :ُ المزي��دالرب��اعي -ب

  .احرنجم: افعنلل -اطمأن: افعلل: ُ◌ُمثل
  

  
  لمعاجما

 ُ إليھ�ا، حي�ث تثب�تُ مرتب�ة لي�سھل الرج�وع العربي�ةاللغ�ة تحتوي على ألف�اظ ٌ ھي كتباللغة في ُالمعجم
  .مةكل الُ، ومضارعھا، وتصاريف، ومصادرھاُالث'ثيةأصولھا 

  :نوعا المعاجم
  :تماكلبأوائل ال ُ معاجم تأخذ-١

 بع�دد ح�روف ٍ إل�ى أب�وابُ ھ�ذه المع�اجمُ تق�سمُحي�ث ، في ترتيبه لmلفاظ بأوائل أصولھاُ يأخذُعوھذا الن
واو  ال��ُ الھم��زة، وآخرھ��ا ب��ابُ ھ��و ب��ابُ ھ��ذه ا2ب��وابُوأول ،ٌ منھ��ا ب��ابٍ ح��رفك��لف��رد لُحي��ث أ الھج��اء،
ويراع�ى ف�ي الترتي�ب   بھم�زة،ُالمب�دوءةة الرباعي ثم الث'ثية ذات ا2صول ُتماكل الُ ترتبُحيث والياء،
ھا في باب الكاف مع مراعاة ح�رف الت�اء فالب�اء، م�ن ُنجد) كتب( ُمةكلف. الثالث فالثاني حرفھا ُتسلسل

   -لفؤاد أفرام البستاني للغةا في ُنجدُ الم- مختار الصحاح للرازي-الصحاح للجواھري :ھذه المعاجم
  . العربية في القاھرةاللغةالوسيط لمجمع 

  :تماكل بأواخر الُأخذ تٌ معاجم-٢
 بحسب حروف ٍ إلى أبوابُ ھذه المعاجمُحيث تقسم  في ترتيبه لmلفاظ بأواخر أصولھا،ُأخذي ُھذا النوع

 م�ن ا2ول ُراع�ى فيھ�ا الح�رفُ يٍ إلى ف�صولُ ا2بوابُوتقسم مة،كل في الٍمع مراعاة آخر حرف الھجاء،
م��ن ھ��ذه .  الت��اءالث�انيھا ف�ي ب��اب الب��اء ف��صل الك�اف م��ع مراع��اة الح��رف ُنج��د) كت��ب( ُم��ةكلف م�ة،كلال

  .للفيروزأباديحيط ُ الم- تاج العروس للزبيدي- العرب Hبن منظور المصريُلسان: المعاجم
لزي�ادة ي�تم اس�تخراجھا م�ن المعج�م  خالي�ة م�ن اُم�ةكلإذا كان�ت ال :م�ة م�ن المعج�مكلطريقة اس�تخراج 

 ُم�ةكل أوردناھ�ا ف�ي الفق�رتين ال�سابقتين،أما إذا كان�ت الالت�ي اتبعناھ�ا ف�ي ا2مثل�ة الت�يبنفس الطريقة 
 ،ثم رد ا2ل��ف إل��ى أص��لھا إن وج��دت،دج��ردھ��ا م��ن الزي��ادة بردھ��ا إل��ى الماض��ي المجرمزي��دة فإنن��ا ن



 

 م�ةكلأو بتثني�ة ال الماضي إلى مضارعه،لف برد الفعل  أصل ا2ُعرفُوي  واوا أو ياء،ُھا قد يكونُوأصل
 ،ٌ م��ضعفٌم��ة ح��رفكل الح��رف الم��ضعف إن ك��ان ف��ي الُ أو بجمعھ��ا، ث��م يف��ك ت��ضعيفإذا كان��ت اس��ما،

 2ن ٌ ياءُفا2صل ،)فيد( نرد ا2لف إلى أصلھا ، )فاد( ُد ھذا الفعل من الزيادة فيصبحجرن-استفاد: ٌمثال
 ٍأم�ا ف�ي معج�م  با2وائ�ل ف�ي ب�اب الف�اء م�ع مراع�اة الي�اء فال�دال،ُ يأخ�ذٍجمه في معُنجد ،ُ يفيدُمضارعه

  . في باب الدال فصل الفاءُبا2واخر فإننا نجده ُيأخذ
  

  الھمزة اHبتدائية
  .ٍ قطعُوھمزة ،ٍ وصلُھمزة وھي نوعان، ،مةكل في أول الُ تردٌھي ھمزة

  : الوصلُ ھمزة-١
 ف�ي اللف�ظ إذا وقع�ت ف�ي ُلكنھ�ا تظھ�ر  في الكتاب�ة،Hُ تظھر ،الساكن يتوصل بھا إلى النطق بٌھي ھمزة

   في ُوتوجد . في اللفظُ آخر ف' تظھرٍمك'بقت بُأما إذا س م،ك'أول ال
  . اسم-ميا و-مناي و- امرأة- امرؤ-اثنتان- اثنان- ابنم- ابنة-ابن:  ھيا2سماء من ٍ عدد-ا

  . اسمع-اكتب: ُمثل ،الث'ثيفي أمر -ب
  .استماع:  مثلهُومصدر استمع،:ه مثلُاستمع، وأمر ُ:مثل الخماسي، في ماضي -ج
  .استعجال:  مثلهُ ومصدر-استعجل: ه مثلُعجل،وأمراست ُ:مثل ،السداسي في ماضي -د

  .الكتاب: ُمثل  في ال التعريف،-ھـ 
   : ھمزة القطع-٢

  : فيُدوتوج م أو في درجه،ك' في اللفظ والكتابة سواء جاءت في أول الُ تظھرٌھمزة
  . أم-إبراھيم: ُمثل  ذكرت في ھمزة الوصل،التي ا2سماء غير ٍ اسمكلھو  : المفرداHسم-ا

  . أخذ-أمر: ُمثل ،ٍ أصليةٍ المبدوء بھمزةالث'ثيفي ماضي  -ب
  إرجاع ُ:مثل ومصدره، أرجع،ُ:وأمره، مثل ،رجعأ :مثل ،الرباعي في ماضي -ج

  

  الھمزة المتوسطة
 ف�وق ُث�م تكت�ب  قبلھ�ا،الذي بمقارنة حركتھا مع حركة الحرف ُوتكتب مة،كلل في وسط اُ تردٌھي ھمزة
 يليھ�ا ُالك�سرة :علما أن أقوى الحركات من ا2على إلى ا2دن�ى ھ�ي  الحركة ا2قوى،ُ يناسبٍحرف علة

  .ُالسكون فُ فالفتحةُةالضم
  .ئة ف-عائد: ُمثل ،ٍ على نبرةُ الھمزةُإذا كانت أقوى الحركتين ھي الكسرة تكتب -١
 .ونةُ مؤ- ُمؤمن ُ:مثل ،ٍ على واوُالھمزة ُتكتب ،ةالضمإذا كانت أقوى الحركتين ھي  -٢
 .مأتم-ينأى: ُمثل ،ٍ على ألفُ الھمزةُبإذا كانت أقوى الحركتين ھي الفتحة تكت -٣

 ف�ي كتابتھ�ا للقاع�دة ُ المتوسطةُ الھمزةُ H تخضعالتي ُھي الحاHت : للھمزة المتوسطةُ الشاذةُالحاHت
  .سابقةال
  . قراءة-عباءة:  على السطر،مثلُ تكتبٍ ساكنةٍ مفتوحة بعد ألفُ المتوسطةُإذا جاءت الھمزة-١
 . سموءل-مروءة: ُ مثل على السطر،ُكتبُ تٍساكنة ٍ مفتوحة بعد واوُ المتوسطةُإذا جاءت الھمزة-٢
 . ييئس-ھيئة: ُلمث ،ٍ على نبرةُكتبُ تٍ ساكنةٍمفتوحة بعد ياء ُ المتوسطةُإذا جاءت الھمزة-٣
    .ُميئوس: ُ، مثلٍ على نبرةُكتبُ تٍ ساكنةٍ مضمومة بعد ياءُ المتوسطةُإذا جاءت الھمزة-٤

  

  



 

  الھمزة المتطرفة
  . قبلھاالذي بحسب حركة الحرف ُكتبُمة،وتكل تأتي في آخر الٌھي ھمزة

  .شاطئُ:مثل ،ٍ غيرمنقوطةٍ على ياءُكتبُإذا كان ما قبلھا مكسورا ت-١
 .ُتباطؤ: ُمثل ،ٍ على واوُكتبُمضموما تان ما قبلھا  إذا ك-٢
 .قرأ: ُمثل ،ٍ على ألفُكتبُمفتوحا ت إذا كان ما قبلھا -٣
 .بناء ُ:مثل  السطر، علىُكتبُساكنا ت إذا كان ما قبلھا -٤

  : التاليالنحو على ُكتبُ منونة بتنوين الفتح فإنھا تُ جاءت ھذه الھمزة  أما إذا
  .بناء: التنوين فوق الھمزة، مثلُرسمُ على السطر ويُكتبُتد بقت بألف مُإذا س-١
 عل��ى ُ الھم�زةُكت��بُوت  بع�د الھم�زة،ٍ عل�ى أل��فُ التن�وينُرس��مُ م��ن ح�روف الف�صل يٍبقت بح�رفُإذا س�-٢

 .جزءاُ:مثل السطر،
 ال�ذي ُ الح�رفُويوص�ل ، بع�د الھم�زةٍ عل�ى أل�فُ التن�وينُ من حروف الوصل يرسمٍبقت بحرفُإذا س-٣

 .عبئا: ُمثل ،ٍ على نبرةُ الھمزةُوتكتب لھمزة با2لف،قبل ا
  

  ا2لف اللينة
 النح�و عل�ى ُكت�بُوت. بھ�اُ اHبت�داءُوH يج�وز آخرھا،في مة أو كل في وسط الُ تردٍ غير مھموزةٌھي ألف

  :التالي
  . جاد-باع: ُمثل  ألفا ممدودة،ُرسمُمة تكلإذا جاءت في وسط ال -١
 ا2س��ماءف��ي ا2فع��ال و ھا واوا،ُ ألف��ا مم��دودة إذا ك��ان أص��لُرس��مُم��ة تكلإذا ج��اءت ف��ي آخ��ر ال -٢

 . جفا-عصا: ُمثل ،الث'ثية
  . سوريا-فرنسا: ُمثل  ا2عجمية،ا2سماءإذا جاءت في آخر  ألفا ممدودة ُرسمُ وت-
 -فت�ى: ُمث�ل ،الث'ثي�ة ا2س�ماءھا ياء ف�ي ا2فع�ال وُمة إذا كان أصلكل ألفا مقصورة في آخر الُرسمُ ت-٣

  .رحى
وف�ي ا2فع�ال   كب�رى،-مست�شفى: ُ،مث�لٍسبق بياءُ إذا ل�م ت�الث'ثية فوق ا2سماءفي  مقصورة ُرسمُوت -

 رس�مت ٍ ال�سابقة بي�اءُ اللين�ةُأم�ا إذا س�بقت ا2ل�ف. أف�ضى-أعط�ىُ:مثل ،ٍسبق بياءُ إذا لم تالث'ثيةفوق 
  . استحيا- دنيا-يحيا: ُألفا ممدودة، مثل

 مقصورة لتميي�زه ع�ن ُ ممدودة،أما إذا كان اسما رسمت ألفهُسمت ألفهُرفع' ) يحيا(إذا كان: ٌم'حظة
  .ا2سماء من ُ لما شابھهُوكذلك الحال الفعل،

  

  ھمزة ابن وابنة
  .ھاُ كتابتُ ألفھا أو تثبتُحذفُت ٍ وصلُھي ھمزة

 ٌ:ث�الم ،ا2ول ل�mول وكان�ت نعت�ا ل'س�م ٌإذا وقعت ب�ين اس�مين علم�ين ثانيھم�ا أب-:ھاُحذف ھمزتُ ت-١
  . الخلفاءُدل الخطاب أعُ بنُعمر

  .بنة العرب يا بن الكرام، يا :النداء إذا وقعت بعد -
   أحمد أنت؟ُأبن: ُمثل ،ٍإذا وقعت بعد استفھام-
: ٌمث�ال ،ا2ول ل�mول وكان�ت خب�را ل'س�م ٌم�ا أبُإذا وقع�ت ب�ين اس�مين علم�ين ثانيھ-:ھاُ ھمزتُ تثبت-٢

   عن نسبُ ا)خباركُإذا كان غرض  سعيد،ُ ابنُأحمد
  .أحمد

  .إذا وقعت في أول السطر-



 

  . كتاب ابن بطوطةُقرأت ٌ:مثال إذا لم تقع بين اسمين علمين،-
  

  حذف ا2لف
  :منھا  كتابة في بعض المواضع،ُ ا2لفُحذفُت

 ،ا2ول للعل�م ٌ ل�mول وكان�ت ص�فةٌم�ا أبُ اب�ن وابن�ة إذا وقع�ت ب�ين اس�مين علم�ين ثانيھُ أل�فُحذفُت-١
  . الوليد في اليرموكُ بنُانتصر خالد ٌ:مثال

 ).ُ ومن بعدُ من قبلIُ ا2مر( ٌ:مثال ،جربقت بحرف ُ من ال إذا سُ ا2لفُتحذف-٢
ع��م ( ُ:مث��ل  تميي��زا لھ��ا ع��ن م��ا الموص��ولية،ج��ربقت بح��رف ُ م��ا اHس��تفھامية إذا س��ُح��ذف أل��فُت-٣

 ).يتساءلون؟
 .ذلك أولئك، Hء،ھؤ في ھأنذا،) ھا(  ھاء التنبيه منُ ألفُحذفُت-٤
 I رب الع�المين ُالحم�د(  @ ال�رحمن ال�رحيممـ ب�سُ:مث�ل  تع�ـالى، صفة @ الرحمن فيُفـ ألُحذفُت-٥

  ). الرحمن الرحيم
  

  زيادة ا2لف
  :منھا  كتابة في بعض المواضع،ُزاد ا2لفُت

 -ذھب�وا( ُ:مث�ل 2فع�ال، في ا2فعال لتمييزھا عن ال�واو ا2ص�لية ف�ي ابعد واو الجماعة التفريق ُألف-١
  ).سمعوا

وم�ا زال�ت   في الكتابة قبل تنقيط الحروف لبي�ان المق�صود منھ�ا،ُزادُ كانت تالتي ،) مائة(مةكل ُألف-٢
 ستعمل ف�ي الرس�م القرآن�ي،ُكم�ا ت� ،ٍ س�وريةٍ لي�رةُمائ�ة ٌ:مث�ال من�ا ف�ي ا2وراق النقدي�ة،ياأ في ُستعملُت

 ).ٍولبثوا في كھفھم ث'ثمائة سنة( ٌ:مثال
 .وإط'ق الصوت زاد في آخر البيت الشعري )شباع الحركة،ُت : ا)ط'قُألف-٣
  ماHٌ: لرسم تنوين الفتح فوقھا،مثالُ المزيدةُا2لف-٤

  

  زيادة الواو
  : رسما في المواضع التاليةُ الواوُزادُت
 ٌ ممن�وعم�رُذفت 2ن عُون ح�ُفإذا ن ، منوناُعندما H يكون مر،ُلتمييزه عن ع) عمرو( في اسم -١

ُواستمر عمر في ح  العاص مصر،ُفتح عمرو بن ٌ:مثال من التنوين،   .كمھا بعد ذلكٌ
  . أولئك-أولو ُ:ت مثلماكلفي بعض ال -٢

  التاء المربوطة والتاء المبسوطة
 ،ةجر ش�-ةروض�: ُ ھاء عند الوقوف عليھا، مثلُلفظُوت ،اHسم في آخر ُ ترسمٌھي تاء :ُ المربوطةُالتاء
  : من  المواضع منھاٍد في عدُتوجد وھي

 ٍمؤن�ث تاء مبسوطة عند جمعھ�ا جم�ع ُقلبُوت  للتأنيث،ٍ زائدةٍ المختومة بتاءا2سماءفي آخر  -١
  . فاطمة-شاعرةُ:مثل سالما،

 .عاةُ س-ضاةُق: ٌ،مثالٍ مبسوطةٍ بتاءمنتھياُ هُفي آخر جمع التكسير إذا لم يكن مفرد -٢
  ھاء عند الوقوف عليھا بل تبقى عل�ى حالھ�ا،ُلفظُوH ت ،اHسم في آخر ُ ترسمٌھي تاء:ُ المبسوطةُالتاء
  : من المواضع منھاٍ في عددُوجدُوت  بيت،-الطالبات: ُمثل



 

 ُ:مث�ل، كان�ت ت�اء الفاع�ل المتحرك�ةأو  جل�ست،-س�معت: ُمث�ل سواء كان�ت للتأني�ث،في آخر ا2فعال -١
  .ُ كتبت-ُسمعت

 .ت زي-بيت ُ:مثل  ساكن الوسط،الث'ثي اHسمفي آخر -٢
 . انتصارات-زينبات ُ:مثل ،السالم المؤنثفي آخر جمع -٣
 . أصوات-صوتُ:،مثلٍ مبسوطةٍفي آخر جمع التكسير لmسماء المنتھية بتاء-٤
 .نبات: ُمثل مة،كلإذا كانت من الحروف ا2صلية في ال-٥
  . Hت-ليت ُ:روف مثلفي بعض الح-٦

  

  النحوأھم أدوات 
  الھمزة

  .ى استجب بمعنٍ أمرُ فعلُاسم:آمين
  .يةالزمانية الظرف على ٍمبني على الفتح في محل نصب ٍ زمانُ فيه ظرفٌمفعول:ا_ن
 بمعن��ى ٌأوح��ال ُ،الظ��اھرة ُالفتح��ة ن��صبه ُ وع'م��ةٌ من��صوبعن��ى قريب��ا بمٍ زم��انُ في��ه ظ��رفٌمفع��ول:آنف��ا

  .ٌمنصوبة مستأنفا،
  . على الكسرٌ مبنيُ بمعنى أتوجعٍ مضارعٍاسم فعل:آه

  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ للمستقبل منصوبٍزمان ُظرف:أبدا
 عل�ى ٌ من�صوبٌجماع�ا،أو ھ�و ح�الإأجمع�وا : عل�ى تق�ديرٌ من�صوبٌ مطل�قٌ وھ�و مفع�ولٌم�صدر:إجماعا
  .حكموا به مجمعين:تقدير
  .محل له من ا)عراب  Hٍ جوابُحرف:أجل

  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌتوكيد:جميعا
 ٌ مح�ذوفٍ لمبت�دأٌخب�ر:ذاك:إذ ذاك كذلك،أو حاص�ل،أو: تقديرهٌه محذوفُ خبرٌمبتدأ:ذاك،ٌظرف:إذ:إذ ذاك
  . ذاكُ إذ ا2مرُتقديره

  . جازمٍ شرطُحرف:إذما
  .ٌ منصوبةٌ،أو ھو حال) من ا2وقاتٍفي وقت( ُوالتقدير،ٍ زمانُظرف:أص'

  .جر بمعنى أتضٍ مضارعٍ فعلُاسم:أف
Hيض،أو للتحضٍ وتنبيهٍأداة استفتاح:أ.  

  .ٍ مفتوحةٍمشددة ٍعوض عنھا بميم،ٍ محذوفةٍ بأداةالضممنادى مبني على :مُاللھ
  . بمعنى خذ،أو ابتعدٍ فعل أمرُاسم:إليك

  .،أو زائدةٍ عطفُحرف:أم
  . جوابھا بالفاءُ مقام أداة الشرط وفعل الشرط، يجب اقترانُ،تقومٍ وتوكيدٍ وتفصيلٍ شرطُحرف :أما
 م��ن إن ال��شرطية الجازم��ة لفعل��ين م��ضارعين،وما ُد واو العطف،تت��ألف بع��ٍ وتخيي��رٍ تف��صيلُح��رف:إم��ا

  . لھا جوابُالزائدة،وH يشترط
  .زمان مبني على الكسرُظرف:أمس

  .مصدرية أو مفسرة أو زائدة أو مخففة من إن:أن
  . حللت أھ' ونزلت سھ'ُتقديره،ٍ محذوفٍ به لفعلٌمفعول:أھ' وسھ'

لقيت�ه ع�ام : للوص�فية ووزن أفع�ل مث�الُ H ين�صرفٌ اس�م2ن�هفتح�ة  بالامج�روريكون مضافا إلي�ه :أول
ٍنا تعدو المنية أول،أول أمسأيعلى :، مثالالضم عن ا)ضافة مبني على ٌ مقطوعٌأول،أو ھو ظرف  إذا ُ

  . أما إذا لم يكن صفة فإنه ينصرفُكان صفة H ينصرف
  . بمعنى أتوجعٍ مضارعٍ فعلُاسم:أواه



 

  . خبراُ،وقد تقع)مجتمعين( ُوالتقدير،ٌ منصوبةٌحال:دي سبأأي
  . حذف عاملھا وصاحبھاٌ سماعا،أو حالوجوباه ُ حذف عاملٌ مطلقٌمفعول:ضاأي
  .من،جمع يمينأي @ قسمي،أصله ُ يمينُمعناه،ٍ لقسمٌ موضوعٌاسم:م @أي
  . بمعنى استمر أو أسرعٍ فعل أمرُاسم:هيإ
  . بمعنى اسكتٍ فعل أمرُاسم:ھايإ

  الباء
  .توكيد:،أجمعھمٌ زائدةُالباء:مبأجمعھ

  .ن في محل نصب حالأيعلى فتح الجز  مبنيٌ مركبٌلفظ:بادي بدء
  . مطلقٍ مفعولُ به،أو نائبٌمفعول:بؤسا
  . بمعنى يكفيٍ مضارعٍ فعلُ اسمأو بمعنى حسب،ٌأو اسم،ٍ جوابُحرف:بجل
  . على المصدريةٌ منصوبٌاسم:البتة

  . بمعنى أستحسنٍ مضارعٍ فعلُاسم: ٍبخ
  . فعل أمر بمعنى اكتفُاسم: بس

  .اسم فعل ماض بمعنى أبطأ:بطآن
  .ية الظرف على ٌ منصوبٌاسم:بعدا

  ). والتقدير أبعد بعدا(ٍ محذوفٍ لفعلٌ مطلقٌمفعول:بعدا له
  . في محل نصب الضم عن ا)ضافة مبني على ٌ مقطوعٌظرف:ُبعد

  . مطلقٍ مفعولُ فيه،أو نائبٍ مفعولُنائب:بعض
  .رة منصوب على الحالمصدر نك:بغتة

أو اس�م بمعن�ى كي�ف إذا ح�اء   على المفعولية المطلقة،ٌ منصوبٌ بمعنى دع،أو مصدرٍ فعل أمرُاسم:هبل
  . مرفوعٌبعدھا اسم

  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبٌمصدر:بھرا
  . لgضافة إلى أن وصلتھاٌم'زم ، على اHستثناء المنقطع بمعنى غيرٌ منصوبٌاسم:بيد

  .،وھي بمعنى وسطا نصبھا الفتحةُ وع'مةٌمنصوبٌ حال:بين بين
  التاء
  .أو مصدر،ٌ منصوبٌظرف:تارة
  . خسرانا وھ'كاُ @ُألزمه:بمعنى،وجوبا ٍ محذوفٍ لفعلٌ مطلقٌمفعول: تبا

  .،أصلھا وترىالظاھرة بالفتحة ٌ منصوبةٌحال:تترى
  .ألزمه @ الھ'ك: تقديرهٍمحذوف مطلق ٍٍ مفعولُنائب:تعسا

  الجيم
  . بمعنى جادينٌ،أو حالٍ محذوفٍ لمصدرٌصفة:جدا
  . بمعنى أجلٌ أو ھين،أو اسمُ بمعنى يسيرٌ بمعنى عظيم،أو اسمٌ،أو اسمٍ جوابُحرف:جلل

  توكيد :جمعاء
  توكيد:جميع
  .محل له من ا)عراب  Hٍ جوابُحرف:جير

  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول: جھارا-جھرة
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌتمييز) ألوا جھداH ن(جھدا

  .لحال ا في موضعٌمصدر: جھدك
  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبٌ أو تمييزٌ مطلقٌمفعول:جوازا



 

  الحاء
  .المقدرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٍ منصوبٍ محذوفٍ لفعلٌ مطلقٌمفعول بمعنى براءة،ٌاسم:حاشى
  .ٌ جامدٍ ماضٌفعل بالزائد،أو ٍ شبيهجر ُحرف:حاشا
  . على الكسرٌ فعل أمر بمعنى احذر مبنيُاسم:حذار
  . من أفعال الرجاءٌ ناقصٍ ماضٌفعل:حرى
  ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:حقا

  .الظاھرة 
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:حمدا

  . منصوبٌ مطلقٌمفعول:حنانيك
  .الظاھرمعنى أقبل مبني على الفتح  بٍ فعل أمرُاسم: حي

  .نأي مبني على فتح الجزٌ مزجيٌتركيب:حيص بيص
  الخاء
  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبةٌ،أو حالٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول: خاصة

   به ٌ بعدھا مفعولُاHسمو ،ٌ جامدٍ ماضٌ بالزائد،أو فعلٌ شبيهجر ٌحرف:خ'
  . بالفتحةٌ منصوبةٌ حال،أوالظاھرة بالفتحة ٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:خ'فا

   .الثاني وقع موقع المفعول به ٌمصدر:خبط عشواء
  

  الدال والذال
  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبٍ زمانُظرف:دائما

  . على المفعولية المطلقةالنصب ُ ي'زمٍ متصرفُ غيرٌ،مصدرٍ بعد مداولةٍ مداولةأي: دواليك
  . على الفتحٌ بمعنى خذ مبنيٍ فعل أمرُاسم: دونك

    . موصولٌأو اسم،الزمان عن ظرف ٌ ل'سم، أو نائبٌ بمعنى صاحب،أو توكيدٌاسم:تذا
  الراء والزين

  . منصوبٌ مطلقٌ مفعولأو،ٌ منصوبةٌ،أو حالٌ بمعنى أمھل،أو صفة]ٍ فعل أمرُاسم:رويد
  . زمان ُظرف:ريث

  السين
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٍ منصوبٍ محذوفٍ لفعلٌ مطلقٌمفعول:سبحان
  . على الفتحٌ بمعنى أسرع مبنيٍ ماضٍ فعلُاسم:سرعان

  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبةٌحال:سرا
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:سمعا

  . مضاف إليهٌ متصلٌضمير نصبه الياء 2نه مثنى،والكاف ٌ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:سعديك
  . منصوبٌ مطلقٌمفعول:سقيا

  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌ منھما مفعولكل:عةسمعا وطا
  . بعد الھمزةُ المصدرُ،والمبتدأٌ مقدمٌلم يأت بعدھا ھمزة،وإH فھي خبر  إذاٌصفة:سواء
 ٍ،أو مرف��وع خب��ر لم��ضمرٌ عل��ى ا)ض��افة وم��ا زائ��دةٌمج��رور بع��دھا إم��ا ُاHس��م بمعن��ى مثل،ٌاس��م:س��ي

  .ييز على أنه تمٌ،أو منصوبٍمحذوف
  الشين

  . بمعنى افترقٍ ماضٍ فعلُاسم:شتان



 

  .ن في محل نصب حالأي مبني على فتح الجزٌ مركبٌلفظ:شذر مذر
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:شكرا

  الصاد
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٍ محذوفٍ لفعلٌ مطلقٌمفعول:صبرا
  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُوب وع'مة منصٍ مطلقٍ مفعولُنائب:صدقا

  .الظاھرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:صراحة
  . بمعنى اسكتٍ فعل أمرُاسم:صه

  الضاد
  .يةالزمانية الظرف على ٌ منصوبٌاسم:ضحوة
  .يةالزمانية الظرف على ٌ منصوبٌاسم:ضحى
  الطاء
  . جاھداأي،ٌ منصوبةٌ مؤولةٌحال:طاقته

  .الظاھرة ُالفتحة نصبھا ُ وع'مةٌوبة منصٌ حال:طرا
  .يةالظرف على ٌ منصوبٌاسم: طوال

  .نمنصوبامصدران في موضع الحال :طوعا وكرھا
  العين
  .الظاھرة ُفتحة نصبه الُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:عجبا
'  مح�ٌ لفظ�ا من�صوبٌمج�رور بع�دھا ُاHس�مو  بالزائد إذا لم ي�سبق بم�ا الم�صدرية،ٍ شبيهجرحرفُ :عدا

  .ٌ به منصوبٌ بعدھا مفعولُاHسم إذا سبق بما المصدرية،وٌ جامدٌأو فعل على اHستثناء،
  .حال أو تمييز:لئ،من زائدة،قاٍ ماضٌعز فعل:عز من قائل

  :حالتان بمن،له امجرورُ  بمعنى فوق يستعملٌاسمُ:عل
  .مجرور ٌ فھو اسممعربا ُأو يكون  بمن،جر في محل الضم على ٌمبني

  . في موضع الحالٌ منصوبٌدرمص:ع'نية
  . بمعنى الزمٍ فعل أمرُسما: عليك

  . مقدرٍ بفعلٌ في معنى القسم منصوبُ يستعملٌمصدر:عمرك @
  . Hستغراق الزمنٌاسم:عوض
  .الظاھرة ُالفتحة نصبھا ُ وع'مةٌ منصوبةٌحال:عيانا

  الغين
  .اسم منصوب على نزع الخافض:غالبا
  .الظاھرةالفتحة صبه ظرف زمان منصوب وع'مة ن:غداة

  الفاء
  .للتعذر على ا2لف ُالمقدرة ُالفتحة نصبھا ُ وع'مةٌ منصوبةٌحال:فرادى
  ُ.الظاھرة ُالفتحة نصبھا ُ وع'مةٌ منصوبةٌأو حال ،ٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:فض'
  . بمعنى يكفيٍ مضارعٍ فعلُاسم:الفاء تزيينية،قط:فقط

  القاف
  .الظاھرة ُالفتحة  نصبھاُ وع'مةٌ منصوبةٌحال:قاطبة

  . لما مضى من الزمنٌظرف:قط
  .للتعذر على ا2لف ُالمقدرة ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٍ مطلقٍ مفعولُنائب:القھقرى



 

  الكاف
 بع�دھا ُ ب�ه إذا ك�ان الفع�لٌ بع�دھا Hزم�ا،أو متع�ديا اس�توفى مفعول�ه،أو مفع�ولُ إذا كان الفع�لٌمبتدأ:نأيك

  . على عدد مرات حدوث الفعل بعدھادل إذا ٌ منطلقٌعولمتعديالم يستوف مفعوله،أو مف
  .الظاھرة ُالفتحة نصبھا ُ وع'مةٌ منصوبةٌ حال:كافة
   بالفتحةٌة منصوبٍ مطلقٍ مفعولُ نائبةٌصفة :كثيرا

  .الظاھرة 
ة ع��ن ع��دد مبن��ي عل��ى ي��ا كنُأو اس��م م،ك��' بح��سب موقعھ��ا ف��ي ال ُ تع��ربٍ عل��ى مجھ��ولدل ي��ٌاس��م:ك��ذا

 ُاس�م :وذا  ت�شبيه،ُ ح�رفُأو الك�اف  بع�دھا تميي�ز،اHسمو ،)مك' حسب موقعه في ال( في محلالسكون
 مبن�ي عل�ى الف�تح ف�ي ٌ اس�مُأو الك�اف ،أو مفع�ول مطل�ق،ٍ بمح�ذوف ح�المتعلق�ان ٌمج�رور جار وٍإشارة

  .ٌ مطلقٌمحل نصب حال أو مفعول
 ال��ضميرض��يفتا إل��ى ُر،وإذا أ المق��صواHس��معرب��ان إع��راب ُ تال��صريح اHس��مض��يفتا إل��ى ُإذا أ:ت��اكل وك��'

  .المثنى اHسمعربان إعراب ُت
 متع�د اس�توفى ٌ أو فع�لٌ Hزمٌ أو فع�لٌ إذا جاء بعدھا اسمٌ بحسب موقعھا في الجملة،فھي مبتدأُعربُت:كم

 إذا ج�اء بع�دھا ٌ مطل�قٌأو مفع�ول  متع�د ل�م ي�ستوف مفعول�ه،ٌ ب�ه إذا ج�اء بع�دھا فع�لٌمفعوله،أو مفعول
  .ٍ يحتاج إلى خبرٌ ناقصٌ أو فعلٌإذا جاء بعدھا مبتدأ ٌأو خبر ،ٌمصدر

  ٍ بمحذوف نائب مفعولمتعلقان ٌمجرورجار و:كما
  .ٍ مطلق

  .الظاھرة بالفتحة ٌ منصوبةٌحال:كھ'
أو ، متع�د اس�توفى مفعول�هٌ إذا ج�اء بع�ده فع�لٍنصب ح�ال: مبني على الفتح في محلٍ استفھامُاسم:كيف
 إلى الخبر،أو ُ يحتاجٌ ناقصٌ إلى الخبر،أو إذا جاء بعده فعلُ يحتاجٌ مبتدأ إذا جاء بعدهٌ Hزم،أو خبرٌفعل

 إل��ى ُ متع��د يحت��اجٌ إن ج��اء بع��ده فع��لٍ ب��ه ث��انٌ إذا أت��ى بع��ده م��ا ي��ستغنى عن��ه،أو مفع��ولٌ مطل��قٌمفع��ول
  .ٍ جازمُ غيرٍ شرطُمفعولين،أو اسم

 متعد استوفى مفعوله ٌاء بعده فعل إذا جٌ حالٍ في محل نصبالسكون مبني على ٌ جازمٍ شرطُاسم:كيفما
  .ٍ إلى خبرُيحتاج ٌ ناقصٌ إذا جاء بعده فعلٌ،أو خبرٌ Hزمٌأو فعل
  .ٍ مطلقٍ مفعولُ،نائبٌمصدر:كرتين
  ُال'م
  . إليهٌ مضافُوالكاف،مثنى 2نه ُالياء نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:لبيك
  .لة الجملةدH للزمان أو المكان بحسب ٌظرف:لدن
  . للزمان أو المكانٌظرف:يلد

  .ٍ فعل أمرُ،أو اسمٌ أو مكانيةٌ زمانيةٌظرفية:لديك
  .ه قسميُ تقديرٌه محذوفُ خبرٌمبتدأ: ُال'م ل'بتداء،عمر:لعمري

 ٍ غي��ر ج��ازمٍ ش��رطُ،أو اس��مٍ وقل��بٍ وج��زمٍأو ح��رف نف��ي.ٌ ف��ي ج��واب ال��شرط،ما نافي��ةٌ واقع��ةُال��'م:لم��ا
  .يةالزمانية الظرف على ٌمنصوب

Hللتحضيض أو ٍ غير جازمةٍ شرطُأداة: لو.   
  ٌ. تقديره حاصلوجوبا ٌ محذوفُوالخبر،اسم ليت:شعري:ليت شعري

  .ٍ زمانُ ظرفٍن في محل نصبأي مبني على فتح الجزٌ مركبٌظرف:ليل نھار
  النون وُالميم

  .ٍجر ُ أو حرفٍ زمانُظرف:مذ
  ُ.ظاھرةال ُالفتحة نصبه ُ وع'مةٌ منصوبٍ مطلقٍ مفعولُنائب:مرارا



 

ُ منصوب وع'مة نصبه الفتحة الظاھرةٌ مطلقٌ مفعول:مرحبا ُ ُ ٌ.  
ُ نائب مفعول مطلق منصوب وع'مة نصبه الفتحة الظاھرة:مرة ُ ُ ٌ ٍُ ٍ.  
  .ٍ أو مكانٍ زمانُظرف:مع
  . بالخبرٌتعلق مٌ أو ظرفٌ منصوبةٌحال:معا

ُ منصوب وع'مة نصبه الفتحة الظاھرةٌ مطلقٌ مفعول:معاذ ُ ُ ٌ.  
  . بمعنى اثبتٍ فعل أمرُسما:مكانك

  . بهٌأو مفعولٌ،مبتدأ: منذا
  . بمعنى اكففٍ فعل أمرُاسم: مه

  .ٌ منصوبةٌحال: ناھيك
  

  ُالھاء
  . بمعنى خذٍ أمرٍ فعلُاسم:ھا

  .،والميم للجماعةٌ فاعلُ بمعنى خذ،والواوٍ فعل أمرُاسم:ُھاؤم
  . بمعنى أعطٍ فعل أمرُاسم:ھات
  . بمعنى خذٍ فعل أمرُاسم: ھاك
  .ٌ وخبرٌما مبتدأُ مفعولين أصلھُ ينصبٌ جامدٌفعل:ھب
  . من أفعال الشروعٌ ناقصٍ ماضٌفعل:ھب
  .ٍ تحضيضُحرف:ھ'
  .ٌ مطلقٌ أو مفعولٌحال:اجر بمعنى تعال،ٍ فعل أمرُاسم:اجر ھلم
  . للبعدُموال'، بهٌ مفعولٍ في محل نصبالسكون على ٌ مبنيةٍ إشارةُأسماء: ھنالك- ھناك-ھنا

  . لنداء البعيدٌحرف: ھيا
  . بمعنى أسرعٍ فعل أمرُاسم:ھيا

  . بمعنى أسرعٍ فعل أمرُاسم:ھيت
  .ُ بمعنى بعدٍ ماضٍ فعلُاسم:ھيھات
  الواو

  .ُ بمعنى أتعجبٍ مضارعٍ فعلُ للندبة،أو اسمٍ نداءُحرف:وا
  .ُ بمعنى أتوجعٍ مضارعٍ فعلُاسم:واھا

  . على ما قبل الياءٍ مقدرةٍ بفتحةٌ منصوبةٌحال:وحدي
  . بمعنى تأخرٍ فعل أمرُاسم :وراءك

  .ُ بمعنى أعجبٍ مضارعٍ فعلُاسم:وي
  .ٌ مطلقٌ مفعولالنصبويح بٌ،،مبتدأالرفعب: ٌويح
ٌمفعول مطلق: النصب بويل ٌ، مبتدأالرفعبٌ:ويل ٌ.  
  . بمعنى أغرٍ فعل أمرُاسم:ويه

  الياء
  ٌ. حالٍ في محل نصبٌ مركبٌاسم:ٍيدا بيد

  ُ.الظاھرة ُالفتحةب ٌ منصوبٌ مطلقٌمفعول:يقينا


